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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการรับสมัครนักศึกษานี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานคู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาค
ปกติที่คณะ/วิทยาลัย)ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ใหส้ามารถน ากระบวนการรับสมัครนักศึกษาไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
 
 

 
 

             คณะผู้จัดท า 
      ธันวาคม 2561  

      



 

สำรบัญ 
 
เรื่อง หน้ำ 

  

ค ำน ำ  

สำรบัญ  

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการรับสมัครนักศึกษา............................................... 1 

2. ขอบเขตของกระบวนการ............................................................................................ 1 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ....................................................................................................... 1 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ..................................................................................... ........... 1 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง………… 2 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ............................................................................  3 

7. กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน..................................................................... 3 

 7.1 กระบวนการปฏิบัติงาน.................................................................................... 3 

 7.2 วิธีการปฏิบัติงาน.............................................................................................. 6 

 7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน...................................................................... 7 

 7.4 เอกสารอ้างอิง.................................................................................................. 7 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………….. 7 

9. ระบบติดตามประเมินผล............................................................................................. 8 

  

ภำคผนวก  

ภาคผนวก ก หนังสืออนุมัติกระบวนการ 11 

ภาคผนวก ข แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงาน 
   FM-….…-01 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   FM-….…-02 แบบฟอร์มแผนรับนักศึกษา 
   FM-….…-03 ปฏิทินการรับนักศึกษา 

13 
13 
16 
18 

คณะผู้จัดท ำ 19 
 



 

 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับเขา้ศึกษาต่อ 

1. วัตถุประสงค์   
 1) เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติ
ที่คณะ/วิทยาลัย 

2) เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย 
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการรับสมัครนักศึกษา(รับตรง
ภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย)ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และ 
คุณภาพ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542) 

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น 
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

3. นักศึกษา หมายถึง บุคคลที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีบที่ 6/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ที่สมัคร
เข้าศึกษา 

4. วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
5. รับเข้าศึกษาต่อ หมายถึง สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
(1)ผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย 
(อธิการบดี) 

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรับเข้าศึกษาต่อ 
2. มอบอ านาจในการอนุมัติงบประมาณให้กับรองอธิการบดี 
คณบดี ผู้อ านวยการส านัก เพื่อเป็นการกระจายอ านาจสู่
หน่วยงาน 
3. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ ให้กับหน่วยงาน 
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการรับเข้าศึกษา 
 

(2) ผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย 
(รองอธิการบดี) 

1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการรบัเข้าศึกษาต่อ 
2. ควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ
ขั้นตอน 

(3) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(คณบดี) 
 

1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการรบัเข้าศึกษาต่อ 
2. ควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ
ขั้นตอน 
3. พิจารณา กลั่นกรอง การด าเนินการรบัเข้าศึกษาต่อ 
 



2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับเขา้ศึกษาต่อ 

(4) เจ้าหน้าทีร่ับเข้าศึกษาต่อ 1. ด าเนินการรับเข้าศึกษาต่อ
2. ด าเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือก ตามประมวลกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาต่อ และระเบียบอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

(5) หน่วยงาน 1. ก าหนดแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานการรับเข้าศึกษาต่อ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค าชมเชย เพื่อเสนอให้ผู้บริหารได้
พิจารณา 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : รัฐบาล/กระทรวง ให้มหาวิทยาลยัน านโยบายหรือแนวทางที่
เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกดิความคุ้มค่า
กับงบประมาณที่จัดสรร 

ผู้รับบริการ : ผู้บริหาร / หน่วยงาน 1.ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ กลยุทธ์
โครงการ กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งข้ึน 
2.ตัวช้ีวัดที่ได้รับมีความสอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงาน 
3 . มี ร า ยละ เ อี ย ดของวิ ธี ก า ร วั ด  และการ
ประเมินผลที่ชัดเจน 
4.ความถูกต้องของข้อมูลผลการด าเนินงาน และ
สามารถน าไปประกกอบการตัดสินใจได้ 
5.ผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย 1.ทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
2.ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง และ
สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ 

คู่ความร่วมมือ : บุคลากรในหน่วยงาน 1.ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานเพื่อให้
งานบรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนด 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
2. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2552



3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับเขา้ศึกษาต่อ 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ

ข้อก าหนดที่ส าคัญ ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อถูกต้องตาม
ระเบียบ  

    

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หน่วยงานได้พิจารณาทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานแล้ว พบว่ากระบวนการที่น าไปใช้ใน

ปีงบประมาณ 2562 มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ(Quality Work Procedure :QWP) 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับเขา้ศึกษาต่อ  



คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับเขา้ศึกษาต่อ 

9
อำนวยควำมสะดวกในกำร
สอบสัมภำษณ์ และสอบ
ปฏิบติั

1 ร้อยละ 100

ให้บริกำรและอำนวยคควำม

สะดวกแก่ผูส้มคัรเขำ้ศึกษำ และ

อำจำรยผ์ูส้อบสมัภำษณ์ และสอบ

ปฏิบติั

10 สรุปรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำต่อ 3 ร้อยละ 100 รำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ

11
ทำประกำศผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ
ต่อในระบบ E-office

30 ร้อยละ 100 ประกำศผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ

12

แจง้ประกำศผูมี้สิทธ์ิเขำ้
ศึกษำต่อไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้ง
และประกำศให้ทรำบโดยทัว่
กนั

10 ร้อยละ 100 ประชาสมัพนัธุ์ผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษา

ไมถู่กต้อง

13
จดัทำบนัทึกนำส่งขอ้มูลผูมี้
สิทธ์ิเขำ้ศึกษำไปยงังำน
รับเขำ้กองบริกำรกำรศึกษำ

15 ร้อยละ 100
นำขอ้มลูเขำ้ระบบเพ่ือใช้ในกำร

รำยงำนตวันักศึกษำ

ถูกต้อง

14

รวบรวมเอกสำรกำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรรับสมคัรนำส่ง
ฝ่ำยกำรเงินคณะ

3 ร้อยละ 100
เบิกจ่ำยคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร

ดำเนินกำรรับสมคัร

รวม 50 2 116

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จัดทา นางสาวบุรัสกร  แจ่มเมธีกุล ผู้ควบคุม นางสาวน้าทิพย์ กลีบบัวบาน ผู้อนุมัติ อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริญภูมิ

2.  กาหนดให้ 1 วัน = 7  ช่ัวโมงทาการ ตาแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ตาแหน่ง หัวหน้าสานกงาน ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.  กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี 

 '-คำสัง่คณะกรรมกำรรับ

สมคัรนักศึกษำ                           

 -ประกำศรับสมคัรนักศึกษำ

ใหม่ -ใบเซ็นตช่ื์อปฏิบตังำน

รำยช่ือและสถำนท่ีสอบ

สมัภำษณ์ของผูมี้สิทธ์ิสอบ

สมัภำษณ์ทกุคน

-เกณฑก์ำรให้คะแนน                 

-แบบประเมินผลกำร

สอบสมัภำษณฑ์

รำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ

ประกำศผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ

ขอ้มลูผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ

ร้อยัละ 80 รายช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้าศึกษาตัวช้ีวัด (KQI) 

ื่ ู้ ี ิ ิ์ ้ ึร้อยละของนักศึกษาที�

รายงานตวัเข้าศึกษาไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

แผนรับนักศึกษาที�ผ่าน

การอนุมตัจิากสภา

มหาวทิยาลยั

ควำมถูกตอ้งของบนัทึก

ขอ้ควำม

นำขอ้มลูเขำ้ระบบเพ่ือใช้ใน

กำรรำยงำนตวันักศึกษำ

เบิกจ่ำยคำ่ตอบแทน

คณะกรรมกำรดำเนินกำรรับ

สมคัร

ควำมถูกตอ้งและครบถว้น

ของเอกสำรแนบเพ่ือใช้ใน

กำรเบิกจ่ำยคำ่ตอบแทน

ประกำศผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ
ควำมถูกตอ้งและครบถว้น

ของประกำศผูมี้สิทธ์ิเขำ้

ศึกษำต่อ

ควำมถูกตอ้งและครบถว้น

ของขำ่วประชำสมัพนัธ์ และ
ประชำสมัพนัธ์ผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ

ควำมถูกตอ้งและครบถว้น

ในกำรให้บริกำรผูส้มคัรเขำ้

ศึกษำ และอำจำรยผ์ูส้อบ

สมัภำษณ์ และสอบปฏิบติั

ให้บริกำรและอำนวยคควำม

สะดวกแก่ผูส้มคัรเขำ้ศึกษำ 

และอำจำรยผ์ูส้อบสมัภำษณ์ 

และสอบปฏิบติั

รำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ
ควำมถูกตอ้งและครบถว้น

รำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ

              
                 
             

                      
            

                    
                   
E-office

    
      

          

                     
                 
                
                
          

                      
            fackbook    
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ(Quality Work Instruction : QWI) 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
QWI-CIM002:การจัดท าปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาประจ าปี 

ค าจ ากัดความ 
ระบบและวิธีการปฏบิัติงานในการจัดท าปฏิทินการรบัสมคัรนักศกึษาประจ าปี ขั้นตอนและ

กระบวนการ ระหว่างหน่วยงานภายในภายนอกที่เก่ียวข้อง 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการจัดท าปฏิทินการรับสมคัร
นักศึกษา 

1 วัน งานรับเข้าศึกษาต่อ ปฏิทินการรับ
สมัคร 

ท าประกาศรบัสมคัรนักศึกษาใหม ่
ผ่านระบบ E-office ขออนุมัติ 

30 นาที งานรับเข้าศึกษาต่อ ประกาศรับสมคัร
นักศึกษาใหม่ 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องประกาศรับสมัคร 
(อินเตอร์เน็ต/ข่าวสารประชาสัมพนัธ์) 

30 นาที งานรับเข้าศึกษาต่อ ปฏิทินการรับ
สมัคร,ประกาศ
รับสมคัรนักศึกษา
ใหม่ 

ด าเนินการจัดท าสั่งคณะกรรมการรับ
สมัครนักศึกษาผ่านระบบ E-office 
และแจ้งเวียนค าสั่งไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

30 นาที งานรับเข้าศึกษาต่อ ค าสั่ง
คณะกรรมการรับ
สมัครนักศึกษา 

จัดเตรียมเอกสารการรบัสมคัร /
สถานท่ี 

1 วัน งานรับเข้าศึกษาต่อ เอกสารการรับ
สมัคร 

ด าเนินการรับสมัคร 1 เดือน งานรับเข้าศึกษาต่อ ปฏิทินการรับ
สมัคร 

สรุปรายชื่อผู้สมัคร 1 วัน งานรับเข้าศึกษาต่อ รายชื่อผู้สมัคร
ผู้สอบผ่านการ

คัดเลือก 
ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารในการ
สอบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัต ิ
(เพิ่มประชุม 3 ช่ัวโมง) 

1 วัน งานรับเข้าศึกษาต่อ

อ านวยความสะดวกในการสอบ
สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัต ิ

2 วัน งานรับเข้าศึกษาต่อ

สรุปรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ 1 วัน งานรับเข้าศึกษาต่อ รายชื่อผู้สอบผ่าน
การคัดเลือก 

ท าประกาศผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อใน
ระบบ E-office 

30 นาที งานรับเข้าศึกษาต่อ ประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการคดัเลือก 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
QWI-CIM002:การจัดท าปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาประจ าปี 

ค าจ ากัดความ 
ระบบและวิธีการปฏบิัติงานในการจัดท าปฏิทินการรบัสมคัรนักศกึษาประจ าปี ขั้นตอนและ

กระบวนการ ระหว่างหน่วยงานภายในภายนอกที่เก่ียวข้อง 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
ประกาศผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาต่อไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกัน 

30 นาที งานรับเข้าศึกษาต่อ ประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการคดัเลือก 

จัดท าบันทึกน าส่งข้อมูลผู้มสีิทธ์ิเขา้
ศึกษาไปยังงานรับเข้ากองบริการ
การศึกษา 

30 นาที งานรับเข้าศึกษาต่อ รายชื่อผู้ผา่นการ
คัดเลือก 

รวบรวมเอกสารการเบิกจา่ย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการ
รับสมคัรน าส่งฝ่ายการเงินคณะ 

1 วัน งานรับเข้าศึกษาต่อ เอกสารการ
เบิกจ่าย 

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
FM-SA-01 แผนรับนักศึกษาประจ าปี 
FM- SA-02 ปฏิทินการรับสมัคร 
FM- SA-03 ประกาศการรับสมัคร 
FM- SA-04 แบบฟอร์มบันทึกเบิก 

7.4 เอกสารอ้างอิง 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
2. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2552

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รอยละของนักศึกษาที่รายงานตัวเขาศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 ของแผนรับนักศึกษาที่ผานการอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย 

9. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการรับเข้าศึกษาต่อนั้น มีระบบการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการดังนี้ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ตุลาคม หัวหน้าส านักงาน รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

2. ด าเนนิการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กันยายน 

หัวหน้าส านักงาน รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน งานรับเข้าศึกษาต่อ รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน งานรับเข้าศึกษาต่อ รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน งานรับเข้าศึกษาต่อ รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป งานรับเข้าศึกษาต่อ รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 



 
 
 
 

 
 

 
หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เวสน์  ต าแหน่ง คณบดี ได้พิจารณาและ
เห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนรับประจ าและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
     โดยยินยอมให้ ฝ่ายวิชาการ น ากระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนรับประจ า
และปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น
ต้นไป   
 
 

            ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   
          
        
 
 
 

                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เวสน์) 
  คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(FM-SA-01) 

 
 

 
 

แผนปฏิบัตกิารด้านการรับเข้าศึกษาต่อ   

และปฏิทินการรับนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

 เมื่อวันท่ี  24  เดือน กันยายน พ.ศ.2561 

สารบัญ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 1 

ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล 6 

 1.2 โครงสร้างวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  7 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 8 

 1.4 ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย 9 

 1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2562 

11 

     1.5.1 วสิัยทัศน ์(Vision) 11 

     1.5.2 พันธกิจ (Mission) 11 

     1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 11 

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 12 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 12 

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 12 

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 12 

     1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 13 

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์     
 

13 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการรับเข้าศึกษาต่อ
  

 
2.1

 
นโยบายด้านการรับเข้าศกึษาต่อ

 
17

 

 
2.2

 
วัตถุประสงค์ของแผนรับนักศกึษา

 
17

 

 
2.3

 
ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
 

18
 

  
2.3.1 ยุทธศาสตร์

 
18

 

  
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 
18
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  2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและคา่เป้าหมาย 18 

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิทินการรับนักศกึษา 19 

 2.5 แผนปฏิบัติการด้านการรับนักศึกษา 

2.5.1  แผนปฏิบัติการด้านการรับนักศกึษาใหม่ 

2.5.2  แผนปฏิบัติการด้านการจัดท าปฏิทินการรับนักศกึษา  

21 

21 

24 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการรับนักศกึษาใหม่        42 

  3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการรับนักศึกษาใหม่        43 

ภาคผนวก  

1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการรับนักศกึษาใหม่  

2 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศกึษาใหม่  

3 ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศกึษาใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตร

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมฯ สถาปัตยกรรม 40
การบริหารงานก่อสร้าง 40

80

 แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข้อมูล ณ วันท่ี  6 สิงหาคม พ.ศ.2561

แบบฟอร์มแผนรับนักศึกษา
( FM-SA-02)

สาขาวิชา

  ปี 2561

แผนรับ

รวมวิทยาลัยสถาปัตยกรรมฯ

16คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับเขา้ศึกษาต่อ



 

 17 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับเขา้ศึกษาต่อ 

 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการรับนักศึกษา 
(FM-SA-03) 

 
 

 
 
 

 
 

 



คณะผู้จัดท ำ 

คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรพัฒนำนักศึกษำ 
 

 1. ผศ.พิเศษ ก่อเกียรติ           นิมมล                          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 2. นายกรุณา                      สายทอง                        นักวิชาการพัสดุ 
 3. นายณัฐภัทร                    ไชยบูรณ์                       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
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