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สารจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 ในนามของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอตอนรับนักศึกษาใหม 

ทุกคนท่ีสอบผานการคัดเลือกเขามาเปนนักศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต 

คณะวิทยาการจัดการ 

 ในปการศึกษา 2565 นี้ นับเปนโอกาสอันดีท่ีทุกคนไดกาวเขาสูคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงเปนผูนํา 

ดานการจัดการเรียนการสอนและสรางความเปนผูนําในหลักสูตรดานบริหารธุรกิจ โดยมุงเนนใหนักศึกษาเปน 

ผูมีความรู มีทักษะ มีสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือท่ีจะสําเร็จออกไปเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปนคนดี 

มีความสามารถในการปรับตัว สามารถแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ใหผานพนไดดวยดี ผมขอใหนักศึกษา

ใหมทุกคน ใชเวลาในการเรียนรูและมีความเพียรพยายามอยางตอเนื่อง รูจักแบงเวลาในการเรียนและ 

ทํากิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสม ซ่ึงจะเปนประโยชนตอนักศึกษาเอง นําไปสูความเจริญงอกงามทางจิตใจ 

และสติปญญา ท้ังนี้ จะเปนสวนสําคัญตอการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติตอไป  

 สุดทายนี้ ขออวยพรใหนักศึกษาทุกคนมีความสุขและประสบความสําเร็จในการเรียน เปนบัณฑิต 

ตามท่ีตนเองและครอบครัวมุงหวังไว และขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคน สูครอบครวัของคณะวิทยาการจัดการ

ดวยความยินดียิ่ง 
 

 

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ คลายสังข) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรกฎาคม 2565 
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ประวัติคณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขท่ี 1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท 0-2160-1494 / โทรสาร 0-2160-1491 

 
 คณะวิทยาการจัดการ ไดเริ่มกอตั้งข้ึนปพ.ศ. 2528 ซ่ึงขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ยังมีฐานะเปน วิทยาลัยครูสวนสุนันทา และคณะวิทยาการจัดการใชชื่อวา คณะวิชาวิทยาการจัดการ 
คณะทํางานท่ีรวมกันกอต้ังคณะวิชาประกอบดวยอาจารยจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและรัฐศาสตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 3 ทาน คือ อาจารยรัชพิณ รัชตะนาวิน, อาจารยเชวง แสนทวีสุข 
และ อาจารยอภิชาต กําภูมิประเสริฐ รวมท้ังบุคลากรจากหนวยงานอ่ืนอีก 2 ทาน ไดแก อาจารยเปรมจิตต 
สระวาสี จาก คณะวิชาวิทยาศาสตร และอาจารยสมศักด์ิ ขาวลาภ จากหนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัยมอบหมายใหอาจารยเปรมจิตต สระวาสี เปนหัวหนาคณะทํางาน 
ในการกอตั้ งคณะวิชาวิทยาการจัดการ ระยะแรกของโครงการกอต้ังคณะนั้นไดทดลองเปดสอน 
ในหลักสูตรโปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษากอน หลังจากนั้นมาจึงเริ่มมีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
  พุทธศักราช 2530  ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ศิลปศาสตร สาขาการจัดการท่ัวไป 
พรอมกับมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหคณะวิทยาการจัดการเปนสวนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครู 
สวนสุนันทา ประกอบดวยภาควิชา 5 ภาควิชาคือ ภาควิชาการเงินและการบัญชี  ภาควิชาการตลาด 
ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ  ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ  และภาควิชาเศรษฐศาสตร 
มีหนาท่ีในการบริหารจัดการและดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ป ตอเนื่อง 
และ ปริญญาตรี 4 ป ในสายบริหารธุรกิจและการจัดการ สายนิเทศศาสตรและสายอุตสาหกรรมบริการ  
  พุทธศักราช 2538 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.  2538 
นับตั้งแตนั้นเปนตนมา คณะวิชาวิทยาการจัดการก็ไดเปลี่ยนชื่อเปน คณะวิทยาการจัดการ เปนสวนราชการหน่ึง 
ในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
  พุทธศักราช 2539 คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนสวนราชการภายในคณะจากการบริหาร 
แบบภาควิชาเปนการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบดวย โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
  พุทธศักราช 2543 จัดตั้งสาขาวิชาโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
  พุทธศักราช2547 มีการปรับเปลี่ยนสถานะองคกร จากสถาบันราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในสวนโครงสรางของคณะวิทยาการจัดการ พรอมกับมีการจัดตั้งโปรแกรมวิชาวิชาการบัญชี 
  พุทธศักราช2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการปรับโครงสรางองคกรใหทุกหนวยงาน 
และสําหรับในสวนของคณะวิทยาการจัดการประกอบดวย สํ านักงานคณบดี  โดยมีการจัดตั้ ง 
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชาวิชานิเทศศาสตร  
    พุทธศักราช2550 - 2554 มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรทุกหนวยงานอีกครั้งในสวน 

คณะวิทยาการจัดการ ไดเปลี่ยนคําวา “โปรแกรมวิชา” เปนคําวา “กลุมสาขาวิชา” ซ่ึงมีท้ังสิ้น 18 สาขาวิชา 

และจําแนกเปนหลักสูตรได 3 หลักสูตร ดังนี้ 
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   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ ประกอบดวย สาขาวิชาการตลาด สาขาการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย  สาขาคอมพิวเตอรธุ ร กิจ สาขาการเ งินการธนาคาร สาขาเศรษฐศาสตรธุ ร กิจ 

สาขาธุรกิจระหวางประเทศ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ และสาขาการประกอบการธุรกิจ  

   - หลักสูตรการบัญชี ประกอบดวย สาขาวิชาการบัญชี  

   - หลักสูตรนิเทศศาสตร ประกอบดวย สาขาวารสารศาสตร สาขาประชาสัมพันธ 

สาขาการโฆษณา สาขาวิทยุโทรทัศน สาขาวิทยุกระจายเสียง สาขาภาพยนตรและสื่อสารการแสดง 

สาขาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม และสาขาวิชาการแพรภาพผานสื่อผสมสมัยใหม 

  พุทธศักราช 2559 - 2560 มีการปรับหลักสูตรใหม เปน 5 หลักสูตร ประกอบดวย  

   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย 

แขนงว ิชาการเงินการธนาคาร แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ แขนงวิชาการจัดการ ธุรกิจบริการ และแขนง

การประกอบการธุรกิจ  

   - หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

   - หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  

   - หลักสูตรการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี  

   - หลักสูตรนิเทศศาสตร แขนงวิชาวารสารสนเทศ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 

และการสื่อสารองคกร แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 

และวิทยุโทรทัศน และแขนงวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล  

  พุทธศักราช 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการจัดตั้งวิทยาลัยนิเทศาสตรวิทยาเขต 

นครปฐม  คณาจารยและบุคลากรประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต จึงไดยายจาก 

คณะวิทยาการจัดการไปสังกัดวิทยาลัยนิเทศาสตรแทน ปจจุบันคณะวิทยาการจัดการ จึงมีหลักสูตร 

ท่ีทําการเปดการเรียนการสอนทางดานบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ ประกอบดวย 3 หลักสูตร ดังนี้  

  1.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

            2.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

            3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

                 - แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

                 - แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

                 - แขนงวิชาการตลาด 

                 - แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

                 - แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

                 - แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 
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นับต้ังแตปพุทธศักราช 2528 – 2564 คณะวิทยาการจัดการ  

มีคณบดีบริหารงาน จํานวน 9 ทาน ดังน้ี 
  

1. อาจารยเปรมจิตต สระวาลี  (หัวหนาคณะวิชา) พ.ศ. 2530 – 2533  

 2. อาจารยรัชพิณ รัชตะนาวิน  (หัวหนาคณะวิชา) พ.ศ. 2533 – 2536  

 3. รองศาสตราจารยอุไร ถาวรายุศม  (หัวหนาคณะวิชา) พ.ศ. 2536 – 2538  

  (คณบดีโดยตําแหนง) พ.ศ. 2538 – 2539  

 4. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ขาวลาภ  (คณบดี) พ.ศ. 2539 – 2542  

 5. ผูชวยศาสตราจารยวิภาพรรณ กนิษฐนาคะ (คณบดี) พ.ศ. 2542 – 2546  

 6. อาจารยทรงศักดิ์ พิริยะกฤติ  (คณบดี) พ.ศ. 2546 – 2549  

     ผูชวยศาสตราจารยชัยธนตัถกร ภวิศพิริยะกฤติ (คณบดี) พ.ศ. 2549 – 2552 

     (เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)  

 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเดช รุงศรีสวัสดิ์ (คณบดี) พ.ศ. 2552 – 2556  

 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประทีป วจีทองรัตนา (คณบดี) พ.ศ. 2556 – 2563 

 9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ คลายสังข (คณบดี) พ.ศ. 2563 – ปจจุบัน 
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ปรัชญา 
“แมแบบท่ีดีของสังคม” 

 
 

วิสัยทัศน 
“คณะวิทยาการจัดการ : แมแบบท่ีดีของสังคม ดานการบริหารจัดการ” 

 
 

พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ ท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการขององคกรชั้นนําและสังคม ใหมีความรู 
คูคุณธรรม และรูจักปรับตัวบนพ้ืนฐานแหงโลกวิถีใหม กาวไปสูความเปนนานาชาติ  
 2. พัฒนาคณาจารยสูความเปนเอตทัคคะ เพ่ือทําหน าท่ีวิจัย สรางนวัตกรรม และองคความรู 

ทางบริหารธุรกิจสูการพัฒนาสังคมไทยสูสากล  

 3. บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีดานบริหารธุรกิจ แกชุมชนและสังคม ผานระบบการเรียน 

การสอนออนไลนท่ีสมบูรณแบบ เพ่ือยกมาตรฐานความเปนอยูของชุมชนและสังคม 

 4. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและธํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

คณะวิทยาการจดัการ 
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประจําคณะ 

คณบดี 

สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ 

1. ฝายบริหารงานทั่วไป ธุรการ 
และประชาสัมพันธ 
2. ฝายคลังและพัสด ุ
3. สวนงานอาคาร สถานที ่
และโสตทัศนูปกรณ 
4. สวนงานการเงินและบัญช ี
5. ฝายบริการการศึกษา 
6. ฝายวิจัยและบรกิารวิชาการ 
7. ฝายแผนงานและประกนัคุณภาพ 
8. สวนงานศูนยคอมพิวเตอร 

9. สวนงานฝกประสบการณวิชาชีพ 
และสหกจิศึกษา 
10. ฝายกิจการนกัศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
11. สวนงานศูนยปฏิบัติการวิทยุ 
โทรทัศนและสถานีวิทยุกระจายเสียง 

รองคณบดี 

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธรุกจิ 
3. หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต 
  - แขนงวชิาการเงินการธนาคาร 
  - แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
  - แขนงวชิาการตลาด 
  - แขนงวชิาธุรกิจระหวางประเทศ 
  - แขนงวชิาการจัดการธุรกิจบรกิาร 
  - แขนงวชิาการประกอบการธุรกิจ 



8 
 

ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา
รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ คลายสังข 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารยปติมนัส บรรลือ 

รองคณบดีฝายบริหาร 

ดร.กฤษณะ เช้ือชัยนาท 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงษ เตชะรัตนเสฏฐ 
รองคณบดีฝายวิจัย 

ดร.พงศวีร สุภานนท 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กําหนดให 

สถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผล 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ 

ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน 

ท่ีกําหนดโดยสถานศึกษา และ/หรือ หนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดให 

มีระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ 

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน 

ประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบันหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาและ 

เปด เผยตอสาธารณชนเ พ่ือนํ า ไปสู การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเ พ่ือรองรับ 

การประกันคุณภาพภายนอก  

 การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือใหมีการติดตาม 

และตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ 

และแนวการจัดการศึกษาใน แตละระดับ ซ่ึงประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา (องคการมหาชน)” หรือเรียก ชื่อยอวา “สมศ.”  

 ดวยความจําเปนดังกลาวสถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้  

 1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสาขาวิชา คณะหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบัน 

อุดมศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ กําหนดข้ึน โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ 

ผลการดําเนิน งานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน  

 2. เ พ่ือใหสาขาวิชา คณะหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ 

ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค 

(Goals) ท่ีตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล  

 3. เ พ่ือใหสาขาวิชา คณะหรือหนวยงานเ ทียบเท า  และสถาบัน อุดมศึกษาทราบจุดแข็ง 

จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนา 

จุดท่ีควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง  

 4. เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษา 

สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด  

 5. เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน 
สําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
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 องคประกอบคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 9 ดาน คือ  

  • ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  

  • การเรียนการสอน  

  • กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  

  • การวิจัย  

  • การบริการทางวิชาการแกสังคม  

  • การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  • การบริหารและการจัดการ  

  • การเงินและงบประมาณ  

  • ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

 นอกจากนี้คณะไดคํานึงถึงนโยบายและมาตรการของภาครัฐในดานตาง ๆ โดยระบบและกลไกการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการนั้น คํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาดังกลาว 

และถือเปนกลไก เปนเครื่องมือท่ีจะตรวจสอบ ประเมิน กระตุนการปฏิบัติพันธกิจของคณะ โดยมุงใหเกิด 

คุณภาพและการสราง วัฒนธรรมคุณภาพใหเกิดข้ึนในมโนสํานึกของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคน  

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ มุงเนนใหเกิดวงจรคุณภาพ (PDCA) 

ในการดําเนินงานทุกพันธกิจ ท้ังในระดับคณะและสาขาวิชา โดยมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

ท่ีครอบคลุมการดําเนินงาน ตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนด วงจรการบริหารงานคุณภาพ 

(PDCA) ประกอบดวย  

 P = Plan  คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีไดกําหนดข้ึน  

 D = Do  คือ การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานท่ีไดเขียนไวอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง  

 C = Check คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละข้ันตอนของแผนงานวามีปญหาอะไรเกิดข้ึน 

จําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในข้ันตอนใด  

 A = Action คือ การปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา หรือถาไมมีปญหาใด ๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ 

ตามแผนงานท่ีไดผลสําเร็จ เพ่ือนําไปใชในการทํางานครั้งตอไป  

 คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 
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ปรัชญา  

บริการดวยน้ําใจ ใสใจนักศึกษา พัฒนาดวยกิจกรรม คุณธรรมนําหนา วิชาการกาวล้ํา พรอมนําสังคม  

 

วิสัยทัศน  
หนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

 โดยเนนการบริการดวยน้ําใจ ใชกิจกรรมเปนกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา 

ใหครบทุกดาน ตามคุณลักษณะบัณฑิต ท่ีพึงประสงค ภายใตกรอบนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 

 

พันธกิจ  
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ตามคุณลักษณะบัณฑิต 

ท่ีพึงประสงคท้ัง 5 ดาน ดังตอไปนี้  

  - ดานคุณธรรม จริยธรรม  

  - ดานความรู  

  - ดานทักษะทางปญญา  

  - ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

  - ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช IT  

 2. สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนผูมีความสมบูรณ ท้ังดานวิชาการ 

สติปญญา รางกาย อารมณ สังคม และจริยธรรม  

 3. แนะแนวใหคําปรึกษา สรางความเขมแข็งของงานสหกิจศึกษา การฝกงานและการมีงานทํา 

ของบัณฑิต  

 4. ปลูกฝงจิตสํานึกใหนักศึกษาหางไกลยาเสพติด และอบายมุขท้ังหลาย  

 5. ดําเนินกิจกรรมท่ีสําคัญของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ที่ตั้งของฝายกิจการนักศึกษา 

อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท 0-2160-1494 
E-mail: studentaffairs.fms@ssru.ac.th 

 

 

 

ฝายกจิการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

Youtube: Students affair FMS Facebook: FMSactivities 
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แผนผังฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ คลายสังข 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ดร.พงศวีร สุภานนท 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

นางสาวสายบัว นนทศิลา 
    หัวหนาฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  

นายสมภพ บุญคุม 
เจาหนาท่ีฝายกิจการนักศึกษา 

นางสาวเบญจมา สายวิจิต 
เจาหนาท่ีฝายกิจการนักศึกษา 

 

นายสุพพัต เสกทวีลาภ 
เจาหนาท่ีฝายกิจการนักศึกษา 
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คณะกรรมการดําเนินงาน 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา กาญจโนภาส   ท่ีปรึกษา  

2. อาจารย ดร.พงศวีร สุภานนท     ประธานกรรมการ  

3. อาจารย ดร.ลดาพร พิทักษ     กรรมการ  

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตมิา คลายสังข    กรรมการ  

5. อาจารยเทพ เหมือนฟู     กรรมการ  

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสษิฐ พจนจารุวิทย  กรรมการ  

7. นางสาวสายบัว นนทศิลา     กรรมการและเลขานุการ  

8. นายสมภพ บุญคุม      ผูชวยเลขานุการ  

9. นางสาวเบญจมา สายวิจิตร    ผูชวยเลขานุการ  

10. นายสุพพัต เสกทวีลาภ    ผูชวยเลขานุการ  

 

กรรมการงานกิจการนักศึกษา 

1. อาจารยสุวิตา พฤกษอาภรณ    ประธาน  

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตมิา คลายสังข   กรรมการ  

3. นางสาวสายบัว นนทศิลา     กรรมการและเลขานุการ  

4. นายสมภพ บุญคุม      ผูชวยเลขานุการ  

5. นางสาวเบญจมา สายวิจิตร    ผูชวยเลขานุการ  

6. นายสุพพัต เสกทวีลาภ     ผูชวยเลขานุการ 
 

กรรมการงานศิลปวัฒนธรรม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสษิฐ พจนจารุวิทย  ประธาน  

2. อาจารยเทพ เหมือนฟู      กรรมการ  

3. นางสาวสายบัว นนทศิลา    กรรมการและเลขานุการ 

4. นางสาวเบญจมา สายวิจิตร    ผูชวยเลขานุการ 
5. นายสุพพัต เสกทวีลาภ     ผูชวยเลขานุการ 
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 สําหรับแนวคิดการทํางานของฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 
ยึดม่ันในแนวทางการดําเนินงาน ท่ีจะพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ 
ควบคูกับการเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม โดยปฏิบัติงานภายใตกรอบแนวคิด 3 ส. ประกอบดวย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แนวทางการดําเนินงานฝายกิจการนักศึกษา 

1. สงางาม 

 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการตองมีความ สงางาม เปนผู ท่ีมีบุคลิกภาพดี ท้ังภายในและ 

ภายนอก โดยเปนผูท่ีไดรับการยอมรับของบุคคลท่ัวไป  

 

2. สามัคคี 

 มีความสามัคคีในหมูคณะ และมีความสมัครสมานฉันทตอกันพรอมรวมมือรวมใจ 

รวมทํากิจกรรมตามท่ีกําหนด  
 

3.สรรคสราง 

    รูจักสรรคสรางสิ่งดีงามเพ่ือสังคม ประเทศชาติและมีความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งตางๆ 

อันเปนประโยชนตอหมูคณะ และสถาบัน 
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1.ดานการจัดกิจกรรม 

 ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มีนโยบายการจัดกิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนา 
นักศึกษาใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 5 ดาน ดังนี ้

1.1 คุณธรรม จริยธรรม  

 สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึก 

ของผูอ่ืน คานิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและจริยธรรม 

อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางท่ีดี เขาใจผูอ่ืน และเขาใจโลก เปนตน  

 1.2 ความรู  

 กิจกรรม ประกอบดวยกิจกรรมท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 5 ดาน คือ 

มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูท่ีเก่ียวของ 

สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา และตระหนัก 

ถึงงานวิจัยในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู สวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเนน 

การปฏิบัติจะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ  

1.3 ทักษะทางปญญา  

 สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหมๆ 

จากแหลง ขอมูลท่ีหลากหลาย และใชขอมูลท่ีไดในการแกไขปญหาและงานอ่ืนๆ ดวยตนเอง สามารถศึกษา 

ปญหาท่ีคอนขางซับซอน และเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทาง 

ภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาค ปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจ 

อันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษาสามารถใชวิธีการ 

ปฏิบัติงานประจํา และหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม  

1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

 มีสวนชวยและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิก 

ของกลุม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในสถานการณ ท่ี ไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหม ๆ 

ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มใน การวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม 

รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวม ท้ังพัฒนาตนเองและอาชีพ  

1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช IT  

 สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิค ทางสถิติ 

หรือ คณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไข ปญหา 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูล 

ขาวสารอยางสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบ 

ของการนําเสนอท่ีเหมาะสม สําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได  

นโยบายการดําเนนิงาน 
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2. ดานทุนการศึกษา  

 ประสานงานกับกองพัฒนานักศึกษา ในการใหทุนการศึกษากับนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ 

ท่ีมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานท่ีมอบทุนกําหนด สามารถแบงประเภทของทุน ไดดังนี้  

2.1 ทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา     

2.2 ทุนตอเนื่อง  

2.3 ทุนเฉพาะป      

2.4 ทุนท่ีมีผูบริจาคในวาระตาง ๆ  

          ท้ั งนี้  แตละทุนจะมี เกณฑประกอบการพิจารณาเบื้ องตน  คือ  เปนผู มี ความประพฤติดี 

 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 

 

3. ดานระเบียบวินัยและความประพฤติของนักศึกษา  

ฝายกิจการนักศึกษา มีภารกิจในการกํากับ สอดสอง ดูแล ความประพฤติ ความเปนอยู  

และความมีระเบียบวินัยของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยใหความสําคัญในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  

3.1 การแตงกาย และความประพฤติของนักศึกษา   

3.2 การเลนพนัน  

3.3 การดื่มสุรา   

3.4 การสูบบุหรี่บนอาคารเรียนและบริเวณอาคารเรียน  

3.5 ยาเสพติด  

 ท้ังน้ีหากนักศึกษาคนใดไมประพฤติตามกฎระเบียบจะถูกลงโทษตามกฎระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 

4. การผอนผันเขารับการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ  (สําหรับนักศึกษา 

ท่ีไมไดเรียน รด.)  

 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการท่ีประสงคขอผอนผันเขารับการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร 

กองประจําการ สามารถรับแบบฟอรมการขอผอนผันไดท่ีกองพัฒนานักศึกษา ในวันเวลาราชการ การยื่น 

แบบฟอรมขอผอนผัน สามารถยื่นไดท่ีกองพัฒนานักศึกษา โดยนักศึกษาจะตองเตรียมหลักฐาน ดังนี้   

4.1 สําเนา สด.9     

4.2 สําเนาหมายเรียกเขารับราชการทหาร    

4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

4.4 สําเนาทะเบียนบาน 
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6. การขอรับคาสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ - เจ็บปวย 

นักศึกษาท่ีมีรหัสตั้งแต 59 เปนตนไป ทางมหาวิทยาลัยไดจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา 

เพ่ือเปนหลักประกันสําหรับนักศึกษา ใหความคุมครองการสูญเสียชีวิตอวัยวะตาง ๆ และคารักษาพยาบาล 

อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ-เจ็บปวยระหวางเลาเรียนและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ขณะศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย 

โดยการขอรับเงินคาสินไหมทดแทน ฯ จะอยูภายใตประกาศของมหาวิทยาลัย นักศึกษา 

สามารถรับแบบฟอรมขอรับคาสินไหมทดแทน เนื่องจากอุบัติ เหตุได ท่ีกองพัฒนานักศึกษา 

และยื่นคํารองพรอมแนบใบเสร็จรับเงิน ตามวัน เวลาราชการ  

 

7. การขออนุมัติเงินรางวัลสําหรับนักศึกษาท่ีสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัย  

 ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ไดสนับสนุนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 

ท่ีไดรับรางวัลจากการสงผลงานเขาประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยใหนักศึกษามายื่นเอกสารหลักฐาน 

การรับรางวัลตาง ๆ ท่ีฝายกิจการนักศึกษาฯ เพ่ือทําบันทึกขอความขออนุมัติเงินรางวัล ดังตอไปนี้  

1. เอกสารเชิญเขารวมงาน หรือ หนังสือประชาสัมพันธการประกวด  

2. เอกสารยืนยนัการรับรางวัลจากหนวยงานท่ีมอบให  

3. สําเนาบัตรนักศึกษาของผูเขาประกวด  

4. สําเนาประกาศนียบัตร และรูปถายโลรางวัล  

5. รูปภาพตอนรับรางวัล  

 นอกจากการบริการตาง ๆ ท่ีคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยจัดให เพ่ือชวยเหลืออํานวย 

ความสะดวก และเอ้ืออํานวยประโยชนตอการศึกษาเลาเรียนแลว ทางคณะวิทยาการจัดการ ยังสงเสริม 

ใหนักศึกษาไดใชเวลาวางจากการศึกษาดานวิชาการตามหลักสูตร เขารวมกิจกรรมอ่ืน ๆ กับทางมหาวิทยาลัย 

คณะ กลุมสาขาวิชา ชมรม ฯลฯ เพ่ือจะไดฝกฝนทักษะทางสังคม เพ่ิมประสบการณชีวิตใหกับนักศึกษา 

 

8. การบริการนักศึกษา  

 8.1 อุปกรณกีฬา 

 ฝายกิจการนักศึกษาสนับสนุนใหนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการไดใชเวลาวางจากการเรียนให 

เกิดประโยชน โดยการออกกําลังกายเลนกีฬาในรูปแบบตาง ๆ นักศึกษาสามารถขอเบิกอุปกรณกีฬา 

ในเวลาราชการ อาทิ ไมเทเบิ้ล เทนนิส แบดมินตั้น หมากฮอส หมากรุก ฯลฯ ไดท่ี ฝายกิจการนักศึกษาฯ 

โดยกรอกแบบฟอรมขอเบิกอุปกรณกีฬาของมหาวิทยาลัย คณะ โดยฝายกิจการนักศึกษาฯ งดการใหบริการ

เบิกอุปกรณกีฬาชวงสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  

 8.2 บริการดานพยาบาล 

  ฝายกิจการนักศึกษาใหบริการดานพยาบาลเบื้องตนแกนักศึกษาของคณะหากนักศึกษาปวดศีรษะ 

เปนไข ปวดประจําเดือน เปนแผล ฯลฯ สามารถขอรับบริการดานเวชภัณฑไดท่ี ฝายกิจการนักศึกษาฯ 
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รวมท้ังการจัดกิจกรรมของคณะ สโมสรนักศึกษา ชมรม ท่ีสังกัดในคณะ สามารถเบิกกระเปาพยาบาล 

เพ่ือใชในกิจกรรมได  

 8.3 อุปกรณใชในกิจกรรม 

 ฝายกิจการนักศึกษาฯ ใหบริการอุปกรณท่ีใชในการประกอบกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ หรือ 

กิจกรรมการเรียน การสอน หรือ กิจกรรมนอกสถานท่ี อาทิ โทรโขง พาน กระติกน้ําแข็ง คูลเลอร 

กระเปาพยาบาล ปกคํากลาวรายงานเปดงาน ฯลฯ นักศึกษาสามารถขอเบิกอุปกรณ ดังกลาว ไดท่ี 

ฝายกิจการนักศึกษาฯ โดยกรอกแบบฟอรมขอเบิกอุปกรณใชในกิจกรรม อาจารยท่ีปรึกษากิจกรรม/ 

ผูสอนเซ็นรับรองพรอมแนบบัตรนักศึกษา  

 

9. การกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 ประสานงานกับกองพัฒนานักศึกษา ในการใหขอมูลคําแนะนํา แจงข้ันตอน เรื่องการยื่นกูยืมเพ่ือ

การศึกษา (กยศ.) ของนักศึกษา ผานเพจฝายกิจการฯ 

 
10. การชวยเหลือนักศึกษา กรณีไดรับเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ฝายกิจการนักศึกษาฯ ใหคําแนะนํา ขอมูล ข้ันตอน เรื่องการยื่นขอรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 
แตไมเกิน 5,000 บาทตอรายจากมหาวิทยาลัย ตามประกาศกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา เรื่อง การชวยเหลือนักศึกษา กรณีไดรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ  
ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2564 รวมถึงการประสานงานกับทางกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 
 

 

 

  



19 
 

แผนภาพขั้นตอนการรับคํารองเร่ืองการผอนผันการเกณฑทหาร 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 3 ข้ันตอน รวมระยะเวลาการดําเนินงาน 3-5 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้ันตอนท่ี 1  

รับแบบฟอรมการผอนผันการเกณฑทหารของนักศึกษา 

และตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 1 วัน 

ข้ันตอนท่ี 2  

นําเสนอรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

พิจารณาลงนาม 3 วัน 

 
 

ข้ันตอนท่ี 3  

นักศึกษารับเอกสารท่ีผานการลงนามเรียบรอยแลว 

พรอมสําเนาเอกสารเก็บไวเปนหลักฐาน 1 วัน 
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แผนภาพขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความประพฤติ 
มีการดําเนินงาน 4 ข้ันตอน รวมระยะเวลาการดําเนินงาน 3-5 วนั 

 

ขั้นตอนการดําเนินการขออนุมัติเงินรางวัลใหนักศึกษา 
ท่ีไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียง 

 
 
 

  
 

 

ข้ันตอนท่ี 1: รับแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองความประพฤติ 1 วัน 
1. กรอกขอมูลของนักศึกษาใหเรียบรอย และตรวจสอบความถูกตอง 
2. แนบสําเนาบัตรนักศึกษา และใบผลการเรียนเทอมลาสุด 
3. นําแบบฟอรมไปใหท่ีปรึกษาเซ็นรับทราบ 
4. นําเอกสารกลับมายื่นท่ีฝายกิจการนักศึกษา 

 

  

ข้ันตอนท่ี 2: นําเสนอรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาพิจารณาลงนาม 1-2 วัน 

เจาหนาท่ีนําแบบฟอรมของนักศึกษามาพิมพหนังสือรับรองความประพฤติ 
และนําไปเสนอทานรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาพิจารณาลงนาม 

ข้ันตอนท่ี 3: นําเสนอคณบดีคณะวิทยาการจัดการพิจารณาลงนาม 1 วัน  
เจาหนาท่ีนําหนังสือรับรองความประพฤติ เสนอคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

เพ่ือพิจารณาลงนาม และประทับตรามหาวิทยาลัย  

ข้ันตอนท่ี 4: แจงนักศึกษามารับเอกสาร 1 วัน 

เจาหนาท่ีนําหนังสือรับรองความประพฤติมาคัดสําเนาไว 1 ชุด 
เพ่ือเก็บเปนหลักฐาน และแจงใหนักศึกษามารับเอกสารได 
ท่ีหนาเคาเตอรฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม อาคาร 56 
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แผนภาพการขออนุมัติเงินรางวัลสําหรับนักศึกษา 
ท่ีสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 

มีการดําเนินงาน 4 ข้ันตอน (รวมระยะเวลาการดําเนินงาน 2-4 สัปดาห) 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 1: จัดเตรียมเอกสาร 1 วันทําการ 

ใหนักศึกษาจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการรับรางวัลและตรวจสอบความถูกตอ
ง ดังตอไปนี้ 

1. หนังสือเชิญเขารวมงาน 

2. รูปภาพกิจกรรม/ตอนรับรางวัล/รูปโลรางวัล (ถามี) 
3. สําเนาประกาศนียบัตร 

4. สําเนาบัตรนักศึกษา 

 

ข้ันตอนท่ี 2: เจาหนาท่ีดําเนินการสงขอมูลเขาระบบ 1 วันทําการ 

จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติเงินรางวัลใหกับนักศึกษาท่ีสรางชื่อเสียง 
เสนอรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ข้ันตอนท่ี 3: เจาหนาท่ีกองพัฒนานักศึกษานําเรื่องเขาท่ีประชุม เวลา 1-2 สัปดาห 
นําเรื่องเสนอผูมีอํานาจลงนาม/พิจารณา/นําเขาท่ีประชุม/แจงผล 

ข้ันตอนท่ี 4: แจงผลการดําเนินการใหนักศึกษาทราบ  
เม่ือเจาหนาท่ีกองพัฒนานักศึกษาแจงการอนุมัติเงินรางวัล 
ทางฝายกิจการนักศึกษาจะติดตอนักศึกษาเพ่ือมารับเงินรางวัล 
โดยใหเตรียมเอกสาร ดังนี้  
 1. สําเนาบัตรนักศึกษา  
 2. สําเนาหนาบุคแบงคธนาคารกรุงเทพ 
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แผนภาพการขอรับคาสินไหมทดแทนเน่ืองจากอุบัติเหตุ – เจ็บปวย 
มีการดําเนินงาน 3 ข้ันตอน (รวมระยะเวลาการดําเนินงาน 1-2 สัปดาห) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้ันตอนท่ี 1: ดาวนโหลดใบคํารองของรับคาสินไหมทดแทนเนื่องจํากอุบัติเหตุ  
นักศึกษาดาวนโหลดท่ี http://sdd.ssru.ac.th/page/download 
และกรอกขอมูลใหครบถวน 

ข้ันตอนท่ี 2: นักศึกษานําเอกสารสงฝายกิจการนักศึกษาฯ เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ถูกตอง และเสนอ ตอรองคณบดีลงนาม 

ข้ันตอนท่ี 3: เจาหนาท่ี ติดตอนักศึกษารับเอกสาร 
นักศึกษารับเอกสารท่ีเสนอลงนามเรียบรอย นําสงตอกองพัฒนานักศึกษา
พรอมเอกสารเบิกตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ใบเสร็จคารักษาพยาบาล 
 2. ใบรับรองแพทย 

 
 

http://sdd.ssru.ac.th/page/download
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แผนภาพการยื่นขอกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
มีการดําเนินงาน 3 ข้ันตอน 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้ันตอนท่ี 1: นักศึกษาลงทะเบียนขอรับรหัสผานและจัดทําแบบคําขอกูยืมเงิน  
ให นักศึกษาลงทะเบียนขอรหัสผาน แบะจัดทําแบบคําขอกูยืมเงินในระบบ DSL 
ท่ี https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ 

ข้ันตอนท่ี 2: นักศึกษาพิมพและย่ืนแบบคําขอกูยืมเงิน 
นักศึกษาจัดพิมพและยื่นแบบคําขอกูยืมพรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ให
มหาวิทยาลัยตรวจสอบ ตามวันท่ีกําหนด 

ข้ันตอนท่ี 3: เจาหนาท่ีตรวจสอบ และทําสัญญากู 
เม่ือเจาหนากองทุนตรวจสอบเรียบรอยแลว จะกําหนดนัดหมายประชุม 

จัดทําสัญญากู และเปดบัญชีธนาคารและบันทึกสัญญากูในระบบ DSL 

พรอมเอกสารประกอบตาง ๆ ตามกําหนด 
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แผนภาพการชวยเหลอืนักศึกษา กรณีไดรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มีการดําเนินงาน 3 ข้ันตอน (รวมระยะเวลาการดําเนินงาน 2-4 สัปดาห) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้ันตอนท่ี 1: นักศึกษาแจงขอมูลตออาจารท่ีปรึกษา 
ให นักศึกษาท่ีไดรับเชื้อไวรส COVID-19 แจงขอมูลรวมถึง ใบรับรอง และหรือ 
ใบผลตรวจเชื้อ ตออาจารยท่ีปรึกษา 

ข้ันตอนท่ี 2: อาจารยท่ีปรึกษา ทําบันทึกรายงานพบนักศึกษาไดรับเช้ือ COVID-19 
อาจารยท่ีปรึกษาจัดทําบันทึกรายงานพบนักศึกษาไดรับเชื้อ COVID-19 ถึง

อธิการบดี 

ข้ันตอนท่ี 3: เจาหนาท่ีกองทุน กองพัฒนาตรวจสอบขอมูลและติดตอนักศึกษา 
เม่ือบันทึกกองทุน เจาหนาท่ีจะตรวจสอบขอมูลติดตอนักศึกษา เพ่ือนัดสง
เอกสารสําหรับเบิกคารักษาพยาบาล 
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ปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการของฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  
ประจําปการศึกษา 2565 

ท่ี กิจกรรมฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กําหนดเวลา 

1 โครงการ “จัดทําคูมือนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2565”  
ข้ึนเว็บคณะวิทยาการจัดการ (www.fms.ssru.ac.th) 

มิถุนายน 2565 

2 โครงการ “จัดทําซุมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม คณะวิทยาการจัดการ ประจําป
พุทธศักราช 2565”  

ตามท่ีมหาลัยกําหนด 

3 โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2565”   2-3 กรกฎาคม 2565 

4 โครงการ “สานสายใยนองพ่ี คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2565”  7-10 กรกฎาคม 2565 

5 โครงการ “พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2565 คณะวิทยาการจัดการ”  18 สิงหาคม 2565 

6 โครงการ “พิธีบวงสรวงและบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด สมเด็จพระ
นางเจาสุนันทากุมารีรัตน พระบรมราชเทว”ี 

10 พฤศจิกายน 2565 

7 โครงการสงเสริมผลงานนักศึกษาสูการประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ประจําปการศึกษา 2565 

27 ธันวาคม 2565 

8 โครงการ “ทําบุญตักบาตรวันปใหม ประจําป 2565” 27 ธันวาคม 2565 

9 โครงการ “รณรงคแตงกายดวยผาไทย ประจําปการศึกษา 2565” 27 ธันวาคม 2565 
10 โครงการ “การแขงขันกีฬาสุนันทาสามัคคี” ตามท่ีมหาลัยกําหนด 

11 โครงการพัฒนาจิตสาธารณะ คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2565 มกราคม-มีนาคม 2566 

12 โครงการจัดกิจกรรมตามขอตกลงความรวมมือของเครือขายและทองถ่ิน (เครือขาย
ชุมชน) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูดานบริหารจัดการ 

มกราคม-กุมภาพันธ 2566 

13 โครงการประกวดเชฟมือหนี่งสุดยอดเสนหปลายจวัก (We Chef) มกราคม–กุมภาพันธ 2566 
14 โครงการ “เสริมสรางความเขมแข็งดานศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและทองถ่ิน 

ประจําปการศึกษา 2565” 
มกราคม-กุมภาพันธ 2566 

15 โครงการการมีสวนรวมของเครือขายและทองถ่ินในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
(เครือขายศิษยเกา)  โครงการคืนสูเหยา คณะวิทยาการจัดการ 

31 มกราคม 2566  

16 โครงการ “การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2565” 

มกราคม-กุมภาพันธ 2566 

17 โครงการ “พัฒนานักศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2565” กุมภาพันธ-มีนาคม 2566 
18 โครงการ “M-Science Sport’s Day 2023”  กุมภาพันธ-เมษายน 2566 
19 โครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2565” 4 กุมภาพันธ-5 มีนาคม 2566 
20 โครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ ประจําปการศึกษา 2565” 4 กุมภาพันธ-5 มีนาคม 2566 
21 โครงการ “อบรมใหความรูทางดานงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2565” 14 กุมภาพันธ 2566 
22 โครงการ “อบรมใหความรูกับศิษยเกา ประจําปงบประมาณ 2566”  มีนาคม 2566 
23 โครงการความรวมมือกับเครือขายภายในประเทศ (เครือขายผูประกอบการ) 

โครงการพัฒนานักศึกษาใหพรอมสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 
มีนาคม 2566  
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ปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการของฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  
ประจําปการศึกษา 2565 

ท่ี กิจกรรมฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กําหนดเวลา 

24 โครงการ “อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจําปการศึกษา 2565”  มีนาคม 2566 

25 โครง.การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “เทคนิคการทําธุรกิจและการประกวด
แผนการตลาดสําหรับผูประกอบการมือใหม (SMEตีแตก) ครั้งท่ี 2 ประจาํป 2566 

1 เมษายน 2566  

26 โครงการ การประกวดรองเพลงระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทยครั้งท่ี 3  
ประจาํป 2566  (FMS Singing Contest) 

เมษายน 2566 

27 โครงการ “พัฒนาศักยภาพความเปนผูนําสูความเปนเลิศ ประจําปการศึกษา 
2565” 

เมษายน 2566 

28 โครงการ “ลูกพระนางรวมใจสืบสานประเพณีสงกรานต ประจําป 2566” 10 เมษายน 2566 
29 โครงการ “สรางเครือขายความรวมมือดานศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป

การศึกษา 2565” 
พฤษภาคม 2566 

30 โครงการ “มนัสคารวะสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน พระบรมราชเทวี 
ประจาํป 2566” 

31 พฤษภาคม 2566 

31  โครงการความรวมมือกับเครือขายภายในประเทศ (เครือขายสมาคมวิชาชีพ) 
โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพแกนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

กรกฎาคม 2566 

หมายเหตุ 
- กําหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
- สอบถามเพ่ิมเติม ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โทร. 02 160 1494 
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แนวปฏิบัติในการติดตอสื่อสารกบัหนวยงานตาง ๆ ในคณะ 
 
1. ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

การใหบริการแกนักศึกษา 
1.1 การใหบริการเวชภัณฑ อุปกรณปฐมพยาบาล ยารักษาโรคตางๆ 
1.2 การแนะแนวเเละการดําเนินงานดานเอกสารเก่ียวกับทุนการศึกษา 
1.3 การดําเนินงานดานเอกสารเก่ียวกับการผอนพันทหาร 
1.4 การยื่นขออนุมัติเงินรางวัล สําหรับนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันตางๆ 
1.5 การยืม-คืนอุปกรณ (การจัดกิจกรรมตางๆ) 
1.6 งานวินัยนักศึกษา 

 

 
 
2. งานธุรการ    

การใหบริการแกนักศึกษา 
2.1 การจัดทําหนังสือติดตอราชการภายนอก กรณีท่ีนักศึกษามีความประสงคขอขอมูลการลงพ้ืนท่ี 

เเละ/หรือการดําเนินการท่ีเ ก่ียวของในรายวิชาเรียน โดยสิ่ง ท่ีนักศึกษาตองเตรียมในการขอจัดทํา 
หนังสือติดตอราชการภายนอกเเละดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

 (1) กรอกเอกสารบันทึกขอความ เรื่อง ขอความอนุเคราะหออกติดตอราชการภายนอก 
รับไดท่ีสํานักงานคณบดี อาคาร 56 ชั้น 1 ชองกระจกท่ี 2 

 (2) เอกสารเเนบ สําเนาบัตรนักศึกษา จํานวน 1 ฉบับ  
 (3) สงเอกสารไดท่ีงานธุรการคณะฯ ตั้งเเตเวลา 08:30 - 15:30 น.  
 (4) ระยะการดําเนินการ 2 วันทําการ 
 

 

ติดตอฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
สถานท่ี: อาคาร 56 ช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ 

โทร: 0-2160-1494 
Facebook: ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ติดตอฝายบริหารงานท่ัวไป (งานธุรการ) 
สถานท่ี: สํานักงานคณบดี อาคาร 56 ช้ัน 1 (ชองกระจก 2) 

โทร: 0-2160-1491 
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3. ฝายบริการการศึกษา 
การใหบริการแกนักศึกษา 
3.1 การใหขอมูลหลักสูตรและแผนการเรียน   
3.2 การเทียบโอนรายวิชา 
3.3 การลงทะเบียนเรียน  
3.4 การเพ่ิม-ถอนรายวิชา 
3.5 การเปลี่ยนรหัสรายวิชา     
3.6 การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการเรียน 
 

 
 

4. งานประชาสัมพันธ 
การใหบริการแกนักศึกษา 
 4.1 บริการฝากขาวประชาสัมพันธสําหรับหนวยงานภายในและภายนอก ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

 (1) ติดตอสอบถามการฝากขาวประชาสัมพันธเบื้องตน 0-2160-1491 
 (2) จัดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหฯ ถึงงานประชาสัมพันธคณะวิทยาการจัดการ  
หรือสงรายละเอียดพรอมรูปถายกิจกรรม/ขาวประชาสัมพันธไดท่ี pr.fms.ssru@hotmail.com 
            4.2 บริการติดปายประกาศขาวประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินการ ดังนี้ 
 (1) นําบันทึกขอความหนังสือแจงจากหนวยงานตนสังกัดพรอมปายติดประกาศ 
สงท่ีงานประชาสัมพันธ ประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาและลงประทับอนุญาต   
 (2) การติดปายประชาสัมพันธตามจุดตาง ๆ ตามท่ีกําหนด 
**หามติดปายประกาศบริเวณอาคารหรือจุดท่ีมิไดกําหนดใหติดปายประชาสัมพันธ โดยไมไดรับอนุญาต** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ติดตอฝายบริการการศึกษา 
สถานท่ี: อาคาร 56 ช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ 

โทร: 0-2160-1495/ 0-2160-1064 
Facebook: ฝายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

ติดตอฝายบริหารงานท่ัวไป (งานประชาสัมพันธ) 
สถานท่ี: สํานักงานคณบดี อาคาร 56 ช้ัน 1 (ชองกระจก 2) 

โทร: 0-2160-1491 / E-mail : pr.fms.ssru@hotmail.com 

mailto:pr.fms.ssru@hotmail.com
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5. งานโสตทัศนูปกรณ 
การใหบริการแกนักศึกษา 
5.1 งานควบคุมสื่อทัศนูปกรณ หองเรียน หองประชุม 
5.2 งานซอมบํารุงสื่อโสตทัศนูปกรณ กรณีอุปกรณเกิดปญหาในหองเรียน หองประชุม ฯลฯ 
5.3 บริการยืม-คืนอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ   

  โดยกรอกแบบฟอรม รับไดท่ีคณะฯ ชองกระจกท่ี 1 พรอมแนบบัตรนักศึกษา สงท่ีเจาหนาท ี่  
เพ่ือดําเนินการตามลําดับข้ันตอน 

5.4 บริการคียการดและอุปกรณสําหรับใขในหองเรียน โดยแจงรายละเอียดตอเจาหนาท่ี ไดแก 
หองเรียน อาจารยผูสอน อุปกรณท่ีตองใชและยืมสําหรับเรียน พรอมแนบบัตรนักศึกษา  

5.5 การใหบริการยืมคืนอุปกรณสําหรับการใชจัดประชุม สัมนา โดยกรอกแบบฟอรม รับไดท่ีคณะฯ 
พรอมแนบบัตรนกัศึกษา 

 

 
 

6. ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
การใหบริการแเกนักศึกษา 

 6.1 ใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําาหรับการเรียนการสอนเเละใชบริการสืบคนขอมูล  
เพ่ือการศึกษา 
 6.2 ใหบริการแกปญหา/ชอมบํารุง/ใหคําแนะนําเก่ียวกับการใชงานและดานเทคนิคเก่ียวกับ 
คอบพิวเตอร ดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรเเมขายประจําหนวยงาน ดูแลระบบเว็บไซตประจําหนวยงาน 
ประสานงานดานนโยบายแเละระบบสารสนเทศตาง ๆ รวมกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการใชงานทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
 

 
 
  

ติดตอฝายบริหารงานท่ัวไป (งานโสตทัศนูปกรณ) 
สถานท่ี: สํานักงานคณบดี อาคาร 56 ช้ัน 1 (ชองกระจก 1) 

โทร: 0-2160-1491 

ติดตอศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
สถานท่ี: อาคาร 57 ช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ 

โทร: 0-2160-1510  Website : www.fms.ssru.ac.th 
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7. ศูนยปฏิบัตกิารวิทยุโทรทัศนและสถานีวิทยุกระจายเสียง 
การใหบริการแเกนักศึกษา 
7.1 ใหบริการยืม-คืนอุปกรณสําหรับถายทําเเละผลิตผลงานสําหรับอาจารยเเละนักศึกษา 
7.2 ใหบริการหองปฏิบัติการตางๆสําหรับการเรียนการสอน หองปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน  

หองบันทึกเสียง 
7.3 ใหบริการหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงสําหรับจัดรายการวิทยุ 

 

 
 

 

  

ติดตอศูนยปฏิบัติการวิทยุโทรทัศนเละสถานีวิทยุกระจายเสียง 
สถานท่ี: อาคาร 34 ช้ัน 3  

โทร: 0-2160-1910 
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การแตงกายสาํหรับนักศึกษาใหม 
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เบอรโทรศัพทติดตอหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง โทร E-mail 

คณะ 

คณะครุศาสตร อาคาร 11 02-160-1056 edu@ssru.ac.th 

คณะวิทยศาสตรและเทคโนโลย ี อาคาร 26 02-160-1143 thanunpon.kh@ssru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคาร 35 02-160-1284 hs_webmaster@ssru.ac.th 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 42 02-160-1435 fit@ssru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 56 02-160-1490 fms@ssru.ac.th 

คณะศิลปกรรมศาสตร อาคาร 58 02-160-1388 
ตอ 100 

pr.far@ssru.ac.th 

วิทยาลัย 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 02-160-1206 nurse@ssru.ac.th 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37 02-160-1182 cim.ssru@ssru.ac.th 

วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร  02-160-1561, 
02-160-1565 

ca@ssru.ac.th 

วิทยาการลัยการเมืองและ 
การปกครอง 

อาคาร 37 02-160-1571, 

02-160-1573 

www.facebook.com/cpgssru 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร วิทยาเขตนครปฐม 065-242-7588 www.facebook.com/CCA.SSRU 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ 

วิทยาเขตนครปฐม 034-964-946 www.facebook.com/chmssru 

วิทยาลัยนานาชาต ิ วิทยาเขตนครปฐม 034-964-946 ssruic@ssru.ac.th 

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 062-491-3343 thakorn.th@ssru.ac.th 

วิทยาลัยภาพยนตศิลปะการแสดง
และสื่อใหม 

วิทยาเขตนครปฐม 034-964-918 adobe_sisa@ssru.ac.th 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร ศูนยการศึกษา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

034-773-904 ahs@ssru.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา 02-160-1174  

02-160-1175 

grad.ssru@hotmail.com 
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เบอรโทรศัพทติดตอหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง โทร E-mail 

วิทยาเขต/สถาบัน/สํานัก/ศูนย 

สถาบันสรางสรรคและสงเสริมกา
รเรียนรูตลอดชีวิต 

อาคาร 31 02-160-1224 ilpc@ssru.ac.th 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส
ารสนเทศ 

อาคาร 31 02-160-1274 arit@ssru.ac.th 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 22 02-160-1216 aco@ssru.ac.th 

สํานักงานอธิการบดี สํานักงาน
อธิการบดี  

(อาคาร32) 

02-160-1312 president@ssru.ac.th 

สํานักทรัพยสินและรายได โรงแรมวัง 
สวนสุนันทา 

02-160-1360, 

02-160-1480 

bam.ssru@ssru.ac.th 

สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารขางหอประชุม
สุนันทานุสรณ 

080-572-2715 ird_ssru@ssru.ac.th 

สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไปและ
นวัตกรรมการเรยีนรูอิเล็กทรอนิกส 

อาคาร 34 02-160-1265 gen-ed@ssru.ac.th 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 02-160-1229, 

02-160-1230 

arit@ssru.ac.th 

ศูนยวิทยบริการ (หองสมุด) สํานักงาน
อธิการบดี  

(อาคาร32) 

02-160-1246 arit@ssru.ac.th 

สถาบันสงเสริมและพัฒนาสุขภาพ
สังคมสูงวัย 

จังหวัดสมุทรสงคราม 034-766-477 elderly.ceec@ssru.ac.th 

ศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 034-773-902 chayanisa.el@gmail.com 

ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี จังหวัดอุดรธาน ี 042-129-556 ssru.udon@gmail.com 

ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง 077-813-308 ssru.ranong@gmail.com 

วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม 034-964-927 www.facebook.com/ssrunkpt 
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เบอรโทรศัพทติดตอหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง โทร E-mail 

กอง 

กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี  

(อาคาร32) 

02-160-1023 president@ssru.ac.th 

กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี  

(อาคาร32) 

02-160-1029 finance@ssru.ac.th 

กองบริการการศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี  

(อาคาร32) 

02-160-1017 registry@ssru.ac.th 

กองพัฒนานักศึกษา อาคาร38 02-160-1356 sdd@ssru.ac.th 

กองบริหารงานบุคคล สํานักงาน
อธิการบดี  

(อาคาร32) 

02-160-1252 personnel@ssru.ac.th 

กองนโยบายและแผน สํานักงาน
อธิการบดี  

(อาคาร32) 

02-160-1038 plan@ssru.ac.th 

งานทะเบียนและวัดผล สํานักงาน
อธิการบดี  
(อาคาร32) 

02-160-1024 registry@ssru.ac.th 
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ชองทางติดตามขาวสาร กิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

ชองทางติดตามขาวสาร กิจกรรม ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 
ชองทางติดตามอ่ืน ๆ 

 

 

Website Facebook Twitter 

IG TikTok YouTube 

Facebook YouTube 

YouTube Smart FMS 
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