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คํานํา 
 

            คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการรับนักศึกษาน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนงานจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป งานการจัดสอบปฏิบัติ
และสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร และงานการรับสมัครนักศึกษา รับตรงระดับคณะ ของฝายบริการ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหสามารถนํากระบวนการรับนักศึกษาไปปฏิบัติในรูปแบบ
เดียวกัน  

 คูมือฉบับน้ีประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
เก่ียวของ 6) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

 คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือ
ฉบับน้ี เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา 
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 3 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

1. วัตถุประสงค     
 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการรับนักศึกษาสําหรับบุคลากรที่
เกี่ยวของ  

2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการรับนักศึกษาของ
หนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนงานจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป งานการจัดสอบ
ปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร และงานการรับสมัครนักศึกษา รับตรงระดับคณะ 

 
3. นิยามศัพทเฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทน้ันๆ ดวย 

แผนรับนักศึกษา หมายถึง จํานวนตัวเลขของนักเรียนที่มารายงานตัวเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในแตละปการศึกษา 

 
4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 4.1 งานการจดัทําแผนรับนักศึกษาประจําป งานการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณี
มหาวิทยาลัยรบัสมัคร และงานการรับสมัครนักศึกษา รับตรงระดับคณะ 
 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 
(1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 
อธิการบด ี

1.กําหนดนโยบายรับสมัครนักศึกษา 

(2) ผูบริหารระดับคณะ 
(คณบดี/รองคณบดีฝาย
วิชาการ) 

1.กําหนดจํานวนรับสมัครนักศึกษาแตละป  
2. ใหนโยบายในการวางแผนการประชาสัมพันธการรับสมัคร
นักศึกษา 
3.. ติดตามและประเมินผลการรับสมัครนักศึกษา แตละรอบการ
รับสมัคร 

(3) หัวหนาสาขาวิชา/อาจารย
ประจําหลักสูตร 

1. กําหนดคุณสมบัติของผูสมคัรเขาศึกษา ใหเปนไปตามหลักสูตร 
แจงใหผูเกี่ยวของดําเนินการ 
2. เขารวมเปนกรรมการคัดเลอืกนักศึกษาของสาขาวิชา 
3. ติดตามผลจํานวนผูสมัครและผูรายงานตัวเปนนักศึกษาให
เปนไปตามแผนการรับสมัคร 



 

 4 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 

 
(4) เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา 

1. จัดทําแผนรบันักศึกษาและจํานวนรับนกัศึกษา 
2. ดําเนินงานกจิกรรมการรับสมัครนักศึกษากบักองบริการการศึกษา 
3. ประสานงานกับสาขาวิชาในการดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา แตละ
รอบการรับสมัคร 

4.ติดตามผลจํานวนผูสมัครและผูรายงานตัวเปนนักศึกษาให
เปนไปตามแผนการรับสมัคร 
5. นําจํานวนผูสมัครและผูรายงานตัวเปนนักศึกษา แจงให
ผูบริหารคณะฯ และนําเขาทีป่ระชุมผูบริหารระดับคณะ 
6. ดําเนินการกิจกรรมรับสมคัรนักศึกษา ระดับคณะ (กรณีจํานวน
ผูรายงานตัวตํ่ากวาแผนรับ) 

(5) กองบรกิารการศึกษา 
 (ฝายงานรับนักศึกษา) 

1. จัดทําแผนการรับสมัครนกัศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย จากหนวยงาน
ตางๆ  
2. ประสานงานการรับสมัครนักศึกษากับที่ประชุมอธิการบดี(ทปอ.) 
3. ดําเนินการรบัสมัครนักศึกษา ระดับมหาวทิยาลัย 
4. สรุปการจํานวนผูสมัครและผูรายงานตวัเขาศึกษาใหหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบ 

(6) คณะกรรมการประจําคณะ 1. พจิารณาใหความเห็นแผนการรับนกัศึกษาและจํานวนยอดการับ
สมัคร 
2. เสนอแนะและใหความเห็นในการปรับปรงุรปูแบบการ
ประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาของคณะ 

 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ :   1 สาขาวชิา 

                2 คณะ 

มผีูสนใจสมัครเขาศกึษาตอในหลักสูตร

ท่ีเปดรับ 

ไดนักศกึษาท่ีตรงตามคุณสมบัตท่ีิ

กําหนด 

ผูรับบริการ : ผูสมัครเรียน เขาศึกษาในสาขาวิชาที่ตองการและ

สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่

กําหนด 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : ผูปกครอง จายคาเลาเรียนที่มีความเหมาะสมกับ

สภาพทางเศรษฐกจิ 

คูความรวมมือ : โรงเรียน ขอมูลจํานวนนักศกึษาที่จะรับแตละ



 

 5 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

รอบรับสมัคร 

 
5.2 กฎ ระเบยีบที่เก่ียวของ 
    

           ปฏิบัติตามขอบังคับสภามหาวทิยาลัย/ประกาศมหาวทิยาลัยท่ีเกี่ยวของกับการรับสมัครนักศกึษา 

 
6. ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
  

ขอกําหนดทีส่าํคัญ  ที่มาของขอกําหนดทีส่ําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคบั ผูสงมอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 
บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

ทุกหลักสูตรมนีักศกึษามอบตัวเขา

ศกึษาตามแผนรับนักศกึษา 
    ขอบังคับสภา

มหาวทิยาลัย/ 

ประกาศมหาวิทยาลัยที่

เกี่ยวของกับการรับ

สมัครนักศกึษา 

 
7. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 7.1 กระบวนการปฏบิตังิานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
            7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม)



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

1) แผนรับนักศึกษาประจําป 

 
 

จทน.บริการการศึกษา จนท.ธุรการ หัวหน้าสาขาวิชา รองคณบดี คณบดี กองบริการการศึกษา นาที ชม. วัน

1
นักศึกษา

ในปีที�ผา่นมา

1

2
นําข้อมูลหารือและกาํหนดจํานวน

การรับนักศึกษาใหม ่
1

3 15

4 15

30 2

หมายเหตุ ผูจัดทํา  ............นายวรงค  ชื่นครุฑ....... ผูอนุมัติ    ............ผศ.ดร.อาณัติ  ตะปนตา ...............

                    (ตําแหนง ....หัวหนาฝา ตําแหนง                      คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วันที่                         ....25..../...ธันวาคม.../...2561....

                 (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

จัดทําแผนและแจ้งให้สาขาวิชา

ทราบและวางแผนการ

ประชาสมัพนัธ์

แผนรับจํานวนนักศึกษา

 จากทางสาขาวิชา

ความเหมาะสมของแผน

รับจํานวนนักศึกษา

ผลการพิจารณาแผน

รับนักศึกษา

ผูควบคุม ........ผศ.ดร.ปยะดา  อาชายุทธ

ทําบันทึกข้อความไปยงักองบริการ

การศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

รายละเอียด (งานที�สมัพนัธ์)
ขั �นตอน กิจกรรมรอง

บันทึกขอความนําสง รอยละ100 บันทึก

ขอความนําสง

ผลลัพธ
เวลา

เปาหมายเอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)

บันทึกขอความนําสง

แผนรับนักศึกษา

ฝาย.....บริการการศึกษา........      งาน....งานการรับเขาศึกษาตอ....      กิจกรรมหลัก ...การจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป.        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน.......1...... ชั่วโมง.......30.......นาที

ตัวชี้วัด (KQI) 

ฐานขอมูล

รอยละ90

ผลการ

พิจารณาแผน

รับนักศึกษา

ความถูกตองของบันทุก

ขอความ

รอยละ 100 ฐานขอมูล

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / ส ิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ�มตน้

รวบรวมขอ้มูลการรับ

นักศึกษาในปีที�ผา่นมา

ทาํบนัทึกขอ้ความไปยงั

กองบริการการศึกษา
พิจารณา/
ลงนาม

ออกเลขบันทกึ
ขอ้ความ

พิจารณา
/ลงนาม

ดาํเนินการ

ตรวจสอบ

ขอ้มลู และ

จดัเกบ็ขอ้มลู

ตอ่ไป

พิจารณา/
ลงนาม

พิจารณา/
ลงนาม

รับทราบและ

วางแผนการ

ประชาสัมพนัธ์

Yes

No

YesNo

จดัทาํแผนและแจง้ให้

สาขาวชิาทราบ

2 



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

                   2) งานการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลยัรับสมัคร 

  

เจ้าหน้าที�ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชการ คณบดี จนท./สาขาวิขา /อาจารย์ กรรมการจัดสอบ กองบริการการศึกษา นาที ชม. วัน

1. รบัรายชื�อผู้สมคัรสอบจากกองบริการ

การศึกษา/สําเนาติดประกาศรายชื�อผู้มี

สิทธิ�สอบหน้าคณะและหน้าห้องสอบ

30 บญัชีรายชื�อ/บอร์ดประกาศรายชื�อ ความถูกต้อง บญัชีรายชื�อ/บอร์ดประกาศ

รายชื�อ

ร้อยละ 100 บญัชีรายชื�อ/บอร์ด

ประกาศรายชื�อ

2 ประสานสาขาวิชา(ทั �งระบบe-office

และประสานโดยตรง)เพื�อส่งกรรมการ

คุมสอบ  เจ้าหน้าที�จดัลําดบั นกัศึกษา

ช่วยงาน รวบรวม พิมพ์สรุป เพื�อจดัทํา

บนัทึกข้อความส่งข้อมูลไปยงักองบริการ

การศึกษาแต่งตั �งฯ

1 รายชื�อกรรมการคุมสอบ เจ้าหน้าที�

จัดลําดับ กรรมการกองกลาง

ความถูกต้อง รายชื�อกรรมการคุมสอบ 

เจ้าหน้าที�จัดลําดับ กรรมการ

กองกลาง

ร้อยละ 100 รายชื�อกรรมการคุม

สอบ เจ้าหน้าที�

จัดลําดับ  กรรมการ

กองกลาง

3 กองบริการฯ นําใบรายชื�อมาจดัพิมพ์ลง

ในแบบฟอร์มประเมินการสอบคดัเลือก

แยกเป็นสาขาวิชา และตรวจสอบให้ตรง

รายชื�อผู้มีสิทธิ�สอบ

1 ใบให้คะแนน/แบบประเมินผลสอบ ความถูกต้องและ

ทันเวลา

ใบให้คะแนน/แบบประเมินผล

สอบ

ร้อยละ 100 ใบให้คะแนน/แบบ

ประเมินผลสอบ

4 กองบริการฯ เตรียมเอกสาร/พิมพ์

ข้อสอบ/สําเนาข้อสอบ/พิมพ์ใบบญัชี

รายชื�อการปฏิบตัิงานและเตรียมอุปกรณ์

ในการสอบปฏิบตัิและสัมภาษณ์

6 เอกสารในการสอบ /ข้อสอบ/ใบ

เซ็นชื�อปฏิบตัิงาน/อุปกรณ์ในการ

จัดสอบ

ความถูกต้องของคําสั�ง เอกสารในการสอบ /ข้อสอบ/ใบ

เซ็นชื�อปฏิบตัิงาน/อุปกรณ์ใน

การจัดสอบ

ร้อยละ 100 เอกสารในการสอบ /

ข้อสอบ/ใบเซ็นชื�อ

ปฏิบตัิงาน/อุปกรณ์

ในการจัดสอบ

5 รบัทราบคําสั�งและประสานงาน

คณะกรรมการรบัสมคัรทราบ/เข้าร่วม

ประชุม

30 แบบตอบรับการเข้าประชุมตาม

รายชื�อในคําสั�ง

ความครบถ้วน แบบตอบรับการเข้าประชุม

ตามรายชื�อในคําสั�ง

ร้อยละ 100 แบบตอบรับการเข้า

ประชุมตามรายชื�อใน

คําสั�ง

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั �นตอน กิจกรรมรอง
จุดควบคุม

 (control item)
ตัวชี้วัด (kpi) เปาหมาย ผลลัพธเอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

ฝาย.....บริการการศึกษา........      งาน…การรบัเขาศึกษาตอ....      กิจกรรมหลัก …การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร ....        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....4......วัน.......3...... ชั่วโมง.......35.......นาที

เวลารายละเอียด (งานที�สมัพนัธ์)

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / ส ิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ�มต้น 

จัดทําร่างโครงการและเสนอผู้บริหาร

ตรวจสอบและลงนาม

แจ้งเวียนบนัทึกข้อความและ

ประสาน กรรมการคุมสอบ

 ตรวจสอบ

NO

YES

ลงนามเอกสาร

รวบรวมรายชื�อพิมพ์ลงใน

แบบฟอร์มและทําบนัทกึ

ข้อความนําส่งข้อมูล

พิมพ์บญัชีรายชื�อกรรมการ/

เตรียมอุปกรณ์

รับทราบคําสั�ง

/เข้าร่วมประชุม

รับทราบ/สง่ข้อมูล

รายชื�อกรรมการ  นักศึกษา

ช่วยงาน เจ้าหน้าที�จัดลาํดับ

 ตรวจสอบ

ลงนามเอกสาร

รับทราบ/
จัดทําคําสั�งแจง้
มายังคณะและ
กรรมการทราบ

พิมพ์รายชื�อผู้เข้าสอบ

ลงแบบประเมิน

NO YES

รับทราบคําสั�ง

/เข้าร่วมประชุม



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 จดัเตรียมสถานที�ในการจดัสอบ ติดใบ

รายชื�อผู้เข้าสอบ และการอํานวยความ

สะดวกให้ผู้ปกครอง หรืออื�นๆ

3 สถานที�พร้อมในการจัดสอบ ความพร้อม สถานที�พร้อมในการจัดสอบ ร้อยละ 100 สถานที�พร้อมในการ

จัดสอบ

7 ดูแลกองกลาง รบั-ส่ง ข้อสอบ 

ประสานงานกรรมการ กองบริการ

การศึกษา อํานวยความสะดวกผู้เข้าสอบ

 ตรวจนบัข้อสอบระหว่างกรรมการและ

กองบริการการศึกษา

1 เอกสารการลงชื�อการปฏิบตัิงาน ความถูกต้อง เอกสารการลงชื�อการ

ปฏิบตัิงาน

ร้อยละ 100 เอกสารการลงชื�อ

การปฏิบตัิงาน

8 ตรวจสอบผลการสอบจากคณะกรรมการ

และสรุปผลสอบ
1 เอกสารผลสอบ lปฏิบตัิและ

สัมภาษณ์

ความถูกต้องของ

เอกสาร

เอกสารผลสอบ lปฏิบตัิและ

สัมภาษณ์

ร้อยละ 100 เอกสารผลสอบ l

ปฏิบตัิและสัมภาษณ์

9 นําส่งผลสอบไปยงักองบริการการศึกษา 35 เอกสารผลสอบปฏิบตัิและสัมภาษณ์ ความถูกต้องและ

ครบถ้วน

เอกสารผลสอบปฏิบตัิและ

สัมภาษณ์

ร้อยละ 100 เอกสารผลสอบ

ปฏิบตัิและสัมภาษณ์

รวม 35 3 4
ตัวชี้วัด (KQI) 

ผลสอบผฏิบัติและสัมภาษณ

รอยละ 100 ผลสอบผฏิบัติและ

สัมภาษณ

หมายเห ผูจัดทํา  ......นายวรงค   ชื่นครุฑ......... ผูอนุมัติ    ....ผศ.ดร.อาณัติ  ตะปนตา

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ....หัวหนาฝายบริการการศึกษา....) ตําแหนง    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป วันที่    ........./.............../.............

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

ผูควบคุม ....ผศ.ดร.ปยะดา  อาชายุทะการ...........

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

รับผลสอบ

รบัผลสอบ

จดัเตรียมสถานที�

ดูแลกองกลาง
รบัซองข้อสอบ/

สอบคดัเลือก

ตรวจสอบ

NO

YES

นําต้นฉบบัส่ง

กองบริการการศึกษา



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

3)  งานการรับสมัครนักศึกษา รับตรงระดับคณะ 

 

กองบริการการศึกษา จทน.บริการการศึกษา จนท.การเงิน
จนท.

ประชาสมัพนัธ์คณะ
รองคณบดี คณบดี รองอธิการบดี อธิการบดี นาที ชม. วนั

1 30 ร้อยละ 100
ปฏิทินการรับสมคัร

นักศึกษา

2
ทาํบนัทึกผ่านระบบ E-office ขอ

อนุมติัประกาศรับสมคัรนกัศึกษาใหม่
15 ร้อยละ 100 ประกาศ

3
แจ้งผู้เกี�ยวข้องประกาศรับสมคัร 

(อินเตอร์เนต็/ข่าวสารประชาสัมพันธ์)
10 ร้อยละ 100 ขา่วการรับสมคัรนักศึกษา

4 30 ร้อยละ 100 คาํสั�ง

5
จัดเตรียมเอกสารการรับสมคัร /

สถานที�
2 ร้อยละ 100

เอกสารการรับสมคัร/

สถานที�ในการรับสมคัร

6 ดาํเนินการรับสมคัร 30 ร้อยละ 100 จาํนวนผูส้มคัร

7
สรุปรายชื�อผู้สมคัร

3 ร้อยละ 100 รายชื�อผูส้มคัร

ฝาย....บริการการศึกษา........      งาน....งานการรับเขาศึกษาตอ....      กิจกรรมหลัก ...การรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย)(1ป 1ครั้ง) @150 คน ....        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ......6......วัน.......4...... ชั่วโมง.......20.......นาที

-รายชื�อผูส้มคัรเขา้รับการสอบ

คดัเลือกเขา้ศึกษา

-ใบเสร็จรับเงิน

-แบบฟอร์มในกรอกใบสมคัร

-คาํสั�งคณะกรรมการการรับ

สมคัร

-สําเนาบตัรประชาชน

-วฒุิการศึกษา

 -รูปถา่ย

ใบรับสมคัรนักศึกษา

ความถูกตอ้งของวนั เวลาใน

การจกักจิกรรม
ปฏิทินการรับสมคัรนักศึกษา

ความถูกตอ้งของประกาศ

เอกสารการรับสมคัร/สถานที�

ในการรับสมคัร

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์

เวลา
เป้าหมายเอกสารที�เกี�ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี�วัด (kpi)

ขั�น

ตอน

รายชื�อคณะกรรมการรับสมคัร

นักศึกษา
ความถูกตอ้งของคาํสั�ง

ปฏิทินวชิาการมหาวทิยาลยั

ประกาศรับสมคัรนักศึกษาใหม ่

กจิกรรมรอง

ความถูกตอ้งของเอกสารใน

การรับสมคัร/สถานที�ความ

เหมาะสมและสะดวกในการ

รับสมคัร

ความถูกตอ้งและครบถว้นของ

เอกสารแนบที�ใชใ้นการสมคัร
จาํนวนผูส้มคัร

คาํสั�ง

ฝ่ายบริการการศึกษา คณะดาํเนินการ

จัดทาํปฏิทินการรับสมคัรนกัศึกษา 

รอบพิเศษ รอบที� 6

ฝ่ายบริการการศึกษาคณะ ดาํเนินการ

จัดทาํคาํสั�งคณะกรรมการรับสมคัร

นกัศึกษาผ่านระบบ E-office และแจ้ง

เวียนคาํสั�งไปยงัผู้เกี�ยวข้อง

รายละเอียด (งานที�สมัพนัธ)์

รายชื�อผูส้มคัร

ประกาศ

ความถูกตอ้งขา่วสาร

ประชาสัมพนัธ์
ขา่วการรับสมคัรนักศึกษา

ความถูกตอ้งและครบถว้นขอ

รายชื�อผูส้มคัรเขา้ศึกษาตอ่

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / ส ิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ตรวจสอบขอ้มูลปฏทินิวชิาการ 

มหาวทิยาลยั เพื�อดาํเนินการจัด

กจิกรรมการรบัสมคัรดว้ยคณะเอง

    เริ�มตน้

จัดทาํบนัทกึขอ

อนุมตัปิระกาศรบั

ลงนาม ลงนาม  อนุมตัิ

แจ้งผูเ้กี�ยวขอ้ง

ประกาศรับสมัคร
นําขอ้มูล

ประชาสมัพนัธ์ยงัเวป็

ไซต/์fackbook คณะ

นําขอ้มูลประชาสมัพนัธ์

ยงัเวป็ไซตม์หาวทิยาลยั

จัดทาํสั�ง

คณะกรรมการรบั

สมคัรนักศึกษา

อนุมัตแิละ
ลงนาม
คําสั�ง

จดัเตรียมเอกสาร

การรับสมคัร /

สถานที�

ดําเนินการรับ

สมคัร

สรุปรายชื�อ

ผูส้มคัร

รายงานสรุปจํานวนรบั

นักศึกษารายงานตวัรบั

ตรงรอบที� 1 - 4

Yes

No

Yes

NoNo

Yes Yes

No



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

 

 
 

8 ดาํเนินการจัดเตรียมเอกสารในการ

สอบสัมภาษณ์

2 ร้อยละ 100
เอกสารในการสอบ

สัมภาษณ์

9
อาํนวยความสะดวกในการสอบ

สัมภาษณ์
1 ร้อยละ 100

ให้บริการและอาํนวยค

ความสะดวกแกผู่ส้มคัรเขา้

ศึกษา และอาจารย์ผูส้อบ

สัมภาษณ์

10 3 ร้อยละ 100 รายชื�อผูม้สิีทธิ� เขา้ศึกษา

11

แจ้งรายชื�อผู้ที�ผ่านการคัดเลือกเข้า

ศึกษาไปยงัผู้เกี�ยวข้องให้ทราบโดย

ทั�วกนั

10 ร้อยละ 100
ประชาสัมพนัธ์ุรายชื�อผู้ที�

ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษา

ไม่ถูกต้อง

12

จัดทาํบนัทึกนาํส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ� เข้า

ศึกษาไปยงังานรับเข้ากองบริการ

การศึกษา

15 ร้อยละ 100
นําขอ้มลูเขา้ระบบเพื�อใช้

ในการรายงานตวันักศึกษา

ถูกต้อง

13

รวบรวมเอกสารการเบกจาย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ดาํเนินการรับสมคัรนาํส่งฝ่าย

การเงินคณะ

3 ร้อยละ 100

เบิกจา่ยคา่ตอบแทน

คณะกรรมการดาํเนินการ

รับสมคัร

รวม 20 4 6

มายเหตุ ผูจัดทํา  ............นายวรงค  ชื่นครุฑ.................. ผูอนุมัติ    ............ผศ.ดร.อาณัติ  ตะปนตา ...............

        (ตําแหนง ....หัวหนาฝายบริการการศึกษา....) ตําแหนง          คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูควบคุม ........ผศ.ดร.ปยะดา  อาชายุทธการ........... วันที่            ....2..../...มกราคม.../...2562....

                 (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

สรุปรายชื�อผู้ที�ผ่านการคัดเลือกเข้า

ศึกษา

ตัวชี�วัด (KQI) 

รายชื�อผู้มีสิทธิ� เข้าศึกษา

-รายชื�อผูสิ้ทธิ� สอบสัมภาษณ์

และการสอบปฏิบตัิ                      

 -คาํสั�งคณะกรรมการรับสมคัร

นักศึกษา

รายชื�อและสถานที�สอบ

สัมภาษณ์ของผูม้สิีทธิ� สอบ

สัมภาษณ์ทุกคน

-เกณฑ์การให้คะแนน                  

 -แบบประเมนิผลการสอบสัม

ภาษณฑ์

ประกาศผูม้สิีทธิ� เขา้ศึกษา

ขอ้มลูผูม้สิีทธิ� เขา้ศึกษา

 '-คาํสั�งคณะกรรมการรับสมคัร

นักศึกษา                            -

ประกาศรับสมคัรนักศึกษาใหม ่

 -ใบเซ็นต์ชื�อปฏิบตังาน

ร้อยละ 100 รายชื�อผู้มีสิทธิ� เข้าศึกษา

เบิกจา่ยคา่ตอบแทน

คณะกรรมการดาํเนินการรับ

สมคัร

ความถูกตอ้งและครบถว้นของ

เอกสารแนบเพื�อใชใ้นการ

เบิกจา่ยคา่ตอบแทน

ความถูกตอ้งและครบถว้น

ของขา่วประชาสัมพนัธ์

ประชาสัมพนัธ์รายชื�อผูท้ี�

ผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษา

ความถูกตอ้งของบนัทึก

ขอ้ความ

นําขอ้มลูเขา้ระบบเพื�อใชใ้น

การรายงานตวันักศึกษา

ความถูกตอ้งและครบถว้นใน

การให้บริการผูส้มคัรเขา้ศึกษา

 และอาจารย์ผูส้อบสัมภาษณ์

ให้บริการและอาํนวยคความ

สะดวกแกผู่ส้มคัรเขา้ศึกษา 

และอาจารย์ผูส้อบสัมภาษณ์

รายชื�อผูม้สิีทธิ� เขา้ศึกษา
ความถูกตอ้งและครบถว้น

รายชื�อผูม้สิีทธิ� เขา้ศึกษา

เอกสารในการสอบสัมภาษณ์
ความถูกตอ้งของเอกสารใน

การสอบสัมภาษณ์

จัดเตรียมเอกสารในการ

สอบสมัภาษณ์และการ

สอบปฏบิตัิ

อาํนวยความสะดวก

ในการสอบสัมภาษณ์ 

สรุปรายชื�อผูที้�ผา่นการ

คดัเลือกเขา้ศึกษา

แจง้รายชื�อผูที้�ผา่น

การคดัเลือกเขา้ศึกษา

ไปยงัผูเ้กี�ยวขอ้งและ

ประกาศลงบอร์

คประชาสัมพนัธ์
นําขอ้มูล

ประชาสมัพนัธ์ยงัเวป็

ไซต/์fackbook คณะ

นําขอ้มลู

ประชาสัมพนัธ์

ยงัเวป็ไซต์

มหาวทิยาลยั

ทาํบนัทกึนําส่งขอ้มูลผู ้

มีสิทธิ� เขา้ศึกษา

ตรวจสอบ

และลงนาม

นําขอ้มลูเขา้ระบบ

คอมพิวเตอร์เพื�อใชใ้น

การรายงานตวั

รวบรวมเอกสารการเบกิจ่าย

คา่ตอบแทนคณะกรรม

จดัทาํสรุปยอดเงิน

เพื�อทาํเรื�องเบิกจา่ย

สิ�นสุด



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบติังานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม)  
1) แผนรับนักศึกษาประจําป 

 

 

จทน.บริการการศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา รองคณบดี คณบดี กองบริการการศึกษา นาที ชม. วัน

1
นักศึกษา

ในปีที�ผา่นมา

40

2
นําข้อมูลหารือและกาํหนดจํานวน

การรับนักศึกษาใหม ่
1

3 15

4 15

10 2

หมายเหตุ ผูจัดทํา  ............นายวรงค  ชื่นครุฑ.................. ผูอนุมัติ    ............รศ.ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน ...............

                    (ตําแหนง ....หัวหนาฝายบริการก ตําแหนง                      คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูควบคุม ........ผศ.ดร.โสพิศ  สวางจิตร........... วันที่                         ....25..../...ธันวาคม.../...2564....

                 (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

รอยละ 100 ฐานขอมูล

ฝาย.....บริการการศึกษา........      งาน....งานการรับเขาศึกษาตอ....      กิจกรรมหลัก ...การจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป.        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน.......2...... ชั่วโมง.......10.......นาที

รอยละ90

จัดทําแผนและแจ้งให้สาขาวิชา

ทราบและวางแผนการ

ประชาสมัพนัธ์

แผนรับจํานวนนักศึกษา

 จากทางสาขาวิชา

ความเหมาะสมของแผน

รับจํานวนนักศึกษา

ผลการพิจารณาแผน

รับนักศึกษา

ตัวชี้วัด (KQI) 

ฐานขอมูล

ตัวชี้วัด (kpi)

บันทึกขอความนําสง

แผนรับนักศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

รายละเอียด (งานที�สมัพนัธ์)
ขั �นตอน กิจกรรมรอง

บันทึกขอความนําสง รอยละ100 บันทึก

ขอความนําสง

ผลลัพธ
เวลา

เปาหมายเอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item)

ทําบันทึกข้อความไปยงักองบริการ

การศึกษา

ผลการ

พิจารณาแผน

รับนักศึกษา

ความถูกตองของบันทุก

ขอความ

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / ส ิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ�มตน้

รวบรวมขอ้มูลการรับ

นักศึกษาในปีที�ผา่นมา

ทาํบนัทึกขอ้ความไปยงั

กองบริการการศึกษา
พิจารณา/
ลงนาม

พิจารณา
/ลงนาม

ดาํเนินการ

ตรวจสอบ

ขอ้มลู และ

จดัเกบ็ขอ้มลู

ตอ่ไป

พิจารณา/
ลงนาม

พิจารณา/
ลงนาม

รับทราบและ

วางแผนการ

ประชาสัมพนัธ์

Yes

No

YesNo

จดัทาํแผนและแจง้ให้

สาขาวชิาทราบ

No

No

Yes

Yes
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     2) งานการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 
 

 

เจ้าหน้าที�ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชการ คณบดี จนท./สาขาวิขา /อาจารย์ กรรมการจัดสอบ กองบริการการศึกษา นาที ชม. วัน

1. รบัรายชื�อผู้สมคัรสอบจากกองบริการ

การศึกษา/สําเนาติดประกาศรายชื�อผู้มี

สิทธิ�สอบหน้าคณะและหน้าห้องสอบ

30 บญัชีรายชื�อ/บอร์ดประกาศรายชื�อ ความถูกต้อง บญัชีรายชื�อ/บอร์ดประกาศ

รายชื�อ

ร้อยละ 100 บญัชีรายชื�อ/บอร์ด

ประกาศรายชื�อ

2 ประสานสาขาวิชา(ทั �งระบบe-office

และประสานโดยตรง)เพื�อส่งกรรมการ

คุมสอบ  และเจ้าหน้าที�จดัลําดบั  

3

3 รวบรวม พิมพ์สรุป เพื�อจัดทําบันทึก

ข้อความส่งข้อมูลไปยังกองบริการ

การศึกษาแต่งตั �งฯ

3 รายชื�อกรรมการคุมสอบ 

เจ้าหน้าที�จัดลําดับ กรรมการ

กองกลาง

ความถูกต้อง รายชื�อกรรมการคุมสอบ 

เจ้าหน้าที�จัดลําดับ 

กรรมการกองกลาง

ร้อยละ 100 รายชื�อกรรมการ

คุมสอบ เจ้าหน้าที�

จัดลําดับ  

กรรมการกองกลาง

4 กองบริการฯ นําใบรายชื�อมาจดัพิมพ์ลง

ในแบบฟอร์มประเมินการสอบคดัเลือก

แยกเป็นสาขาวิชา และตรวจสอบให้ตรง

รายชื�อผู้มีสิทธิ�สอบ

1 ใบให้คะแนน/แบบประเมินผลสอบ ความถูกต้องและ

ทันเวลา

ใบให้คะแนน/แบบประเมินผล

สอบ

ร้อยละ 100 ใบให้คะแนน/แบบ

ประเมินผลสอบ

5 กองบริการฯ เตรียมเอกสาร/พิมพ์

ข้อสอบ/สําเนาข้อสอบ/พิมพ์ใบบญัชี

รายชื�อการปฏิบตัิงานและเตรียมอุปกรณ์

ในการสอบปฏิบตัิและสัมภาษณ์

6 เอกสารในการสอบ /ข้อสอบ/ใบ

เซ็นชื�อปฏิบตัิงาน/อุปกรณ์ในการ

จัดสอบ

ความถูกต้องของคําสั�ง เอกสารในการสอบ /ข้อสอบ/ใบ

เซ็นชื�อปฏิบตัิงาน/อุปกรณ์ใน

การจัดสอบ

ร้อยละ 100 เอกสารในการสอบ /

ข้อสอบ/ใบเซ็นชื�อ

ปฏิบตัิงาน/อุปกรณ์

ในการจัดสอบ

6 รบัทราบคําสั�งและประสานงาน

คณะกรรมการรบัสมคัรทราบ/เข้าร่วม

ประชุม

30 แบบตอบรับการเข้าประชุมตาม

รายชื�อในคําสั�ง

ความครบถ้วน แบบตอบรับการเข้าประชุม

ตามรายชื�อในคําสั�ง

ร้อยละ 100 แบบตอบรับการเข้า

ประชุมตามรายชื�อใน

คําสั�ง

เปาหมาย ผลลัพธเอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

ฝาย.....บริการการศึกษา........      งาน…การรบัเขาศึกษาตอ....      กิจกรรมหลัก …การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร ....        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....4......วัน.......2...... ชั่วโมง.......30.......นาที

เวลารายละเอียด (งานที�สมัพนัธ์)

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั �นตอน กิจกรรมรอง
จุดควบคุม

 (control item)
ตัวชี้วัด (kpi)

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / ส ิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ�มต้น 

จัดทําร่างโครงการและเสนอผู้บริหาร

ตรวจสอบและลงนาม

แจ้งเวียนบนัทึกข้อความและ

ประสาน กรรมการคุมสอบ

 ตรวจสอบ

NO

YES

ลงนามเอกสาร

รวบรวมรายชื�อพิมพ์ลงใน

แบบฟอร์มและทําบนัทกึ

ข้อความนําส่งข้อมูล

พิมพ์บญัชีรายชื�อกรรมการ/

เตรียมอุปกรณ์

รับทราบคําสั�ง

/เข้าร่วมประชุม

รับทราบ/สง่ข้อมูล

รายชื�อกรรมการ  นักศึกษา

ช่วยงาน เจ้าหน้าที�จัดลาํดับ

 ตรวจสอบ

ลงนามเอกสาร

รับทราบ/
จัดทําคําสั�งแจง้
มายังคณะและ
กรรมการทราบ

พิมพ์รายชื�อผู้เข้าสอบ

ลงแบบประเมิน

NO YES

รับทราบคําสั�ง

/เข้าร่วมประชุม



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 จดัเตรียมสถานที�ในการจดัสอบ ติดใบ

รายชื�อผู้เข้าสอบ และการอํานวยความ

สะดวกให้ผู้ปกครอง หรืออื�นๆ

3 สถานที�พร้อมในการจัดสอบ ความพร้อม สถานที�พร้อมในการจัดสอบ ร้อยละ 100 สถานที�พร้อมในการ

จัดสอบ

8 ดูแลกองกลาง รบั-ส่ง ข้อสอบ 

ประสานงานกรรมการ กองบริการ

การศึกษา อํานวยความสะดวกผู้เข้าสอบ

 ตรวจนบัข้อสอบระหว่างกรรมการและ

กองบริการการศึกษา

1 เอกสารการลงชื�อการปฏิบตัิงาน ความถูกต้อง เอกสารการลงชื�อการ

ปฏิบตัิงาน

ร้อยละ 100 เอกสารการลงชื�อ

การปฏิบตัิงาน

9 ตรวจสอบผลการสอบจากคณะกรรมการ

และสรุปผลสอบ
1 เอกสารผลสอบ lปฏิบตัิและ

สัมภาษณ์

ความถูกต้องของ

เอกสาร

เอกสารผลสอบ lปฏิบตัิและ

สัมภาษณ์

ร้อยละ 100 เอกสารผลสอบ l

ปฏิบตัิและสัมภาษณ์

10 นําส่งผลสอบไปยงักองบริการการศึกษา 30 เอกสารผลสอบปฏิบตัิและสัมภาษณ์ ความถูกต้องและ

ครบถ้วน

เอกสารผลสอบปฏิบตัิและ

สัมภาษณ์

ร้อยละ 100 เอกสารผลสอบ

ปฏิบตัิและสัมภาษณ์

รวม 30 2 4
ตัวชี้วัด (KQI) 

ผลสอบผฏิบัติและสัมภาษณ

รอยละ 100 ผลสอบผฏิบัติและ

สัมภาษณ

หมายเห ผูจัดทํา  ......นายวรงค   ชื่นครุฑ......... ผูอนุมัติ    ....รศ.ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ....หัวหนาฝายบริการการศึกษา....) ตําแหนง    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป วันที่    .....25..../......ธ.ค....../.....2564......

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

ผูควบคุม ....ผศ.ดร.โสพิศ  สวางจิตร...........

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

รับผลสอบ

รบัผลสอบ

จดัเตรียมสถานที�

ดูแลกองกลาง
รบัซองข้อสอบ/

สอบคดัเลือก

ตรวจสอบ

NO

YES

นําต้นฉบบัส่ง

กองบริการการศึกษา



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

3)  งานการรับสมัครนักศึกษา รับตรงระดับคณะ 

 

 

กองบริการการศึกษา จทน.บริการการศึกษา จนท.การเงิน
จนท.

ประชาสมัพนัธ์คณะ
รองคณบดี คณบดี รองอธิการบดี อธิการบดี นาที ชม. วนั

1 30 ร้อยละ 100
ปฏิทินการรับสมคัร

นักศึกษา

2
ทาํบนัทึกผ่านระบบ E-office ขอ

อนุมติัประกาศรับสมคัรนกัศึกษาใหม่
15 ร้อยละ 100 ประกาศ

3
แจ้งผู้เกี�ยวข้องประกาศรับสมคัร 

(อินเตอร์เนต็/ข่าวสารประชาสัมพันธ์)
10 ร้อยละ 100 ขา่วการรับสมคัรนักศึกษา

4 30 ร้อยละ 100 คําสั�ง

5
จัดเตรียมเอกสารการรับสมคัร /

สถานที�
2 ร้อยละ 100

เอกสารการรับสมคัร/

สถานที�ในการรับสมคัร

6 ดาํเนินการรับสมคัร 30 ร้อยละ 100 จาํนวนผูส้มคัร

7
สรุปรายชื�อผู้สมคัร

3 ร้อยละ 100 รายชื�อผูส้มคัร

ฝาย....บริการการศึกษา........      งาน....งานการรับเขาศึกษาตอ....      กิจกรรมหลัก ...การรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย)(1ป 1ครั้ง) 150 คน ....        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ......5......วัน.......4...... ชั่วโมง.......55.......นาที

-รายชื�อผูส้มคัรเขา้รับการสอบ

คดัเลือกเขา้ศึกษา

-ใบเสร็จรับเงิน

-แบบฟอร์มในกรอกใบสมคัร

-คาํสั�งคณะกรรมการการรับ

สมคัร

-สําเนาบตัรประชาชน

-วฒุิการศึกษา

 -รูปถา่ย

ใบรับสมคัรนักศึกษา

ปฏิทินการรับสมคัรนักศึกษา

เอกสารการรับสมคัร/สถานที�

ในการรับสมคัร

จาํนวนผูส้มคัร

คําสั�ง

ฝ่ายบริการการศึกษา คณะดาํเนินการ

จัดทาํปฏิทินการรับสมคัรนกัศึกษา 

รอบพิเศษ รอบที� 6

ฝ่ายบริการการศึกษาคณะ ดําเนินการ

จัดทําคําสั� งคณะกรรมการรับสมัคร

นักศึกษาผ่านระบบ E-office และแจ้ง

เวียนคําสั� งไปยังผู้เกี�ยวข้อง

รายละเอียด (งานที�สมัพนัธ)์

ประกาศ

ขา่วการรับสมคัรนักศึกษา

ความถูกตอ้งของวนั เวลาใน

การจกักจิกรรม

ความถูกตอ้งของประกาศ

ความถูกตอ้งของเอกสารใน

การรับสมคัร/สถานที�ความ

เหมาะสมและสะดวกในการ

รับสมคัร

ความถูกตอ้งและครบถว้นของ

เอกสารแนบที�ใชใ้นการสมคัร

ความถูกตอ้งขา่วสาร

ประชาสัมพนัธ์

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์

เวลา

เป้าหมายเอกสารที�เกี�ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี�วัด (kpi)
ขั�น

ตอน

รายชื�อคณะกรรมการรับสมัคร

นักศึกษา
ความถูกต้องของคําสั�ง

ปฏิทินวชิาการมหาวทิยาลยั

ประกาศรับสมคัรนักศึกษาใหม ่

กจิกรรมรอง

รายชื�อผูส้มคัรความถูกตอ้งและครบถว้นขอ

รายชื�อผูส้มคัรเขา้ศึกษาตอ่

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มตน้ / ส ิ�นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ตรวจสอบขอ้มูลปฏทินิวชิาการ 

มหาวทิยาลยั เพื�อดาํเนินการจัด

กจิกรรมการรบัสมคัรดว้ยคณะเอง

    เริ�มตน้

จัดทาํบนัทกึขอ

อนุมตัปิระกาศรบั

ลงนาม ลงนาม  อนุมตัิ

แจ้งผูเ้กี�ยวขอ้ง

ประกาศรับสมัคร
นําขอ้มูล

ประชาสมัพนัธ์ยงัเวป็

ไซต/์fackbook คณะ

นําขอ้มูลประชาสมัพนัธ์

ยงัเวป็ไซตม์หาวทิยาลยั

จัดทาํสั�ง

คณะกรรมการรบั

สมคัรนักศึกษา

อนุมัตแิละ
ลงนาม
คําสั�ง

จดัเตรียมเอกสาร

การรับสมคัร /

สถานที�

ดําเนินการรับ

สมคัร

สรุปรายชื�อ

ผูส้มคัร

รายงานสรุปจํานวนรบั

นักศึกษารายงานตวัรบั

ตรงรอบที� 1 - 4

Yes

No

Yes

NoNo

Yes Yes

No
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8 ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารในการ

สอบสัมภาษณ์

1 ร้อยละ 100
เอกสารในการสอบ

สัมภาษณ์

9
อาํนวยความสะดวกในการสอบ

สัมภาษณ์
1 ร้อยละ 100

ให้บริการและอาํนวยค

ความสะดวกแกผู่ส้มคัรเขา้

ศึกษา และอาจารย์ผูส้อบ

สัมภาษณ์

10 3 ร้อยละ 100 รายชื�อผูม้สิีทธิ� เขา้ศึกษา

11

จัดทาํบนัทึกนาํส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ� เข้า

ศึกษาไปยงังานรับเข้ากองบริการ

การศึกษา

30 ร้อยละ 100
นําขอ้มลูเขา้ระบบเพื�อใช้

ในการรายงานตวันักศึกษา

ถูกต้อง

12

ประกาศรายชื�อผู้ที�ผ่านการคัดเลือก

และมีสิทธิ�เข้าศึกษาไปยังผู้เกี�ยวข้อง

ให้ทราบโดยทั�วกัน

30 ร้อยละ 100

ประชาสัมพันธุ์รายชื�อผู้

ที� ผ่านการคัดเลือกเข้า

ศึกษา

13

รวบรวมเอกสารการเบกจาย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ดาํเนินการรับสมคัรนาํส่งฝ่าย

การเงินคณะ

3 ร้อยละ 100

เบิกจา่ยคา่ตอบแทน

คณะกรรมการดาํเนินการ

รับสมคัร

รวม 55 4 5

มายเหตุ ผูจัดทํา  ............นายวรงค  ชื่นครุฑ.................. ผูอนุมัติ    ............รศ.ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน ...............

        (ตําแหนง ....หัวหนาฝายบริการการศึกษา....) ตําแหนง          คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูควบคุม ........ผศ.ดร.โสพิศ  สวางจิตร........... วันที่            ....25..../...ธันวาคม.../...2564....

                 (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

ประชาสัมพนัธ์รายชื�อผู้ท ี�

ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

สรุปรายชื�อผู้ที�ผ่านการคัดเลือกเข้า

ศึกษา

ตัวชี�วัด (KQI) 

รายชื�อผู้มีสิทธิ� เข้าศึกษา

เบิกจา่ยคา่ตอบแทน

คณะกรรมการดาํเนินการรับ

สมคัร

นําขอ้มลูเขา้ระบบเพื�อใชใ้น

การรายงานตวันักศึกษา

-รายชื�อผู้ สิทธิ�สอบสัมภาษณ์

และการสอบปฏบิัติ                      

 -คําสั�งคณะกรรมการรับสมัคร

นักศึกษา

รายชื�อและสถานที�สอบ

สัมภาษณ์ของผูม้สิีทธิ� สอบ

สัมภาษณ์ทุกคน

-เกณฑ์การให้คะแนน                  

 -แบบประเมนิผลการสอบสัม

ภาษณฑ์

ขอ้มลูผูม้สิีทธิ� เขา้ศึกษา

 -คาํสั�งคณะกรรมการรับสมคัร

นักศึกษา                            -

ประกาศรับสมคัรนักศึกษาใหม ่

 -ใบเซ็นต์ชื�อปฏิบตังาน

ความถูกตอ้งและครบถว้นของ

เอกสารแนบเพื�อใชใ้นการ

เบิกจา่ยคา่ตอบแทน

ความถูกตอ้งของบนัทึก

ขอ้ความ

ความถูกตอ้งและครบถว้นใน

การให้บริการผูส้มคัรเขา้ศึกษา

 และอาจารย์ผูส้อบสัมภาษณ์

ประกาศผู้มีสิทธิ� เข้าศึกษา
ความถูกต้องและครบถ้วน

ของข่าวประชาสัมพนัธ์

ร้อยละ 100 รายชื�อผู้มีสิทธิ� เข้าศึกษา

ให้บริการและอาํนวยคความ

สะดวกแกผู่ส้มคัรเขา้ศึกษา 

และอาจารย์ผูส้อบสัมภาษณ์

รายชื�อผูม้สิีทธิ� เขา้ศึกษา
ความถูกตอ้งและครบถว้น

รายชื�อผูม้สิีทธิ� เขา้ศึกษา

เอกสารในการสอบสัมภาษณ์
ความถูกต้องของเอกสารใน

การสอบสัมภาษณ์

จัดเตรียมเอกสารในการ

สอบสมัภาษณ์และการ

สอบปฏบิตัิ

อาํนวยความสะดวก

ในการสอบสัมภาษณ์ 

สรุปรายชื�อผูที้�ผา่นการ

คดัเลือกเขา้ศึกษา

แจง้รายชื�อผูที้�ผา่น

การคดัเลือกเขา้ศึกษา

ไปยงัผูเ้กี�ยวขอ้งและ

ประกาศลงบอร์

คประชาสัมพนัธ์

นําขอ้มูล

ประชาสมัพนัธ์ยงัเวป็

ไซต/์fackbook คณะ

นําขอ้มลู

ประชาสัมพนัธ์

ยงัเวป็ไซต์

มหาวทิยาลยั

ทาํบนัทกึนําส่งขอ้มูลผู ้

มีสิทธิ� เขา้ศึกษา

ตรวจสอบ

และลงนาม

นําขอ้มลูเขา้ระบบ

คอมพิวเตอร์เพื�อใชใ้น

การรายงานตวั

รวบรวมเอกสารการเบกิจ่าย

คา่ตอบแทนคณะกรรม

จดัทาํสรุปยอดเงิน

เพื�อทาํเรื�องเบิกจา่ย

สิ�นสุด
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7.2 วิธีการปฏิบตัิงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
7.2.1 งานจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
งานจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป 

คําจํากัดความ 
               แผนรับนักศึกษา หมายถึง แผนที่ระบุจํานวนการรับนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย และสาขาวิชา ของแตละ
ปการศึกษา ซึง่ใชในวางแผนประชาสัมพันธสําหรับการรับนักศึกษาใหม และวางแผนการจัดการเรียนใหกับนักศึกษา 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. รวบรวมขอมลูการรับสมัครนกัศึกษา 

ในปที่ผานมา 

2. นําขอมูลหารอืและกําหนดจาํนวน 

การรับนักศึกษาใหม 

3. จัดทําแผนและแจงใหสาขาวิชาทราบและวางแผนการ

ประชาสัมพันธ 

 4. ทําบันทึกขอความไปยังกองบริการการศึกษา 

 

2 ช่ัวโมง 
 10 นาท ี

เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา 

แผนรับจํานวน
นักศึกษา 
 
 
 
 
บันทึกขอความ
นําสงแผนรับ
นักศึกษา 

 
 
 

7.2.2 งานการจัดสอบปฏิบติัและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณมีหาวิทยาลัยรับสมคัร 

คําจํากัดความ 
               สอบปฏิบัติ หมายถึง การคัดเลือกนักศึกษา โดยมีวิธีการใหผูถูกคัดเลือกไดเขาทดสอบความสามารถทาง
วิชาชีพอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งถาผานเกณฑแลวจะผานการคัดเลือกได 
              สอบสัมภาษณ หมายถึง การคัดเลือกนักศึกษา โดยมีวิธีการสอบสัมภาษณผูถูกคัดเลือก โดยการแสดง
ความสามารถในการตอบคําถาม บุคลิกภาพและไหวพริบปฏิภาณ ไดอยางคลองแคลวและเหมาะสม 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. รับรายชือ่ผูสมัครสอบจากกองบรกิารการศึกษา/สําเนา

ติดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบหนาคณะและหนาหองสอบ 

2. ประสานสาขาวิชา(ทัง้ระบบe-officeและประสาน

โดยตรง)เพื่อสงกรรมการคุมสอบ  และเจาหนาที่จัดลําดับ 

4 วัน 2 ช่ัวโมง
30 นาที 

เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา 

บัญชีรายช่ือ/บอรด
ประกาศ 
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3) รวบรวม พิมพสรุป เพื่อจัดทาํบันทึกขอความสงขอมูลไป

ยังกองบริการการศึกษาแตงตัง้ฯ 

4. กองบริการฯ นําใบรายชือ่มาจัดพิมพลงในแบบฟอรม

ประเมินการสอบคัดเลือกแยกเปนสาขาวิชา และตรวจสอบ

ใหตรงรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

5. กองบริการฯ เตรียมเอกสาร/พิมพขอสอบ/สําเนา

ขอสอบ/พิมพใบบัญชีรายชื่อการปฏิบัติงานและเตรียม

อุปกรณในการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ 

6. รับทราบคําส่ังและประสานงานคณะกรรมการรับสมัคร

ทราบ/เขารวมประชุม 

7. จัดเตรียมสถานที่ในการจดัสอบ ติดใบรายชือ่ผูเขาสอบ 

และการอํานวยความสะดวกใหผูปกครอง หรืออื่นๆ 

8. ดูแลกองกลาง รับ-สง ขอสอบ ประสานงานกรรมการ 

กองบริการการศึกษา อํานวยความสะดวกผูเขาสอบ ตรวจ

นับขอสอบระหวางกรรมการและกองบรกิารการศึกษา 

9. ตรวจสอบผลการสอบจากคณะกรรมการและสรุปผล

สอบ 

10. นําสงผลสอบไปยังกองบริการการศึกษา 

รายช่ือรายช่ือ
กรรมการคุมสอบ 
เจาหนาที่จัดลําดับ 
 

กรรมการกองกลาง 
ใบคะแนน/แบบ
ประเมินผลสอบ 
 
เอกสารในการ
สอบ/ขอสอบ/ใบ
เซ็นช่ือปฏิบัติงาน/
อุปกรณในการจัด
สอบ 
 
 
 
เอกสารการลงช่ือ
การปฏิบัติงาน 
 
 
เอกสารผลสอบ
ปฏิบัติและ
สัมภาษณ 

 
7.2.3 งานการรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย) 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
การรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย) 

คําจํากัดความ 

               การรับตรงที่คณะ/วิทยาลัย หมายถึง การรับสมัครนักศึกษาใหม โดยระดับหนวยงานคณะ/วิทยาลัย เปน
ผูดําเนินการเอง ซึ่งตองมีการประชาสัมพันธ วางแผนการรับสมัคร ประกาศการรับสมัคร จํานวนผูสมคัร การสอบ
คัดเลือกและแจงประกาศผลการคัดเลือก และอ่ืนๆ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. ฝายบริการการศึกษา คณะดาํเนินการจัดทําปฏิทินการ

รับสมัครนักศึกษา รอบพิเศษ รอบที่ 6 

2. ทําบันทกึผานระบบ E-office ขออนุมัติประกาศรับ

สมัครนักศึกษาใหม 

5 วัน 4 ชั่วโมง 
 55 นาท ี

เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา 

ปฏิทินวิชาการ
มหาวิทยาลัย 
ประกาศรับสมคัร
นักศึกษาใหม 
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3. แจงผูเกี่ยวของประกาศรับสมัคร (อินเตอรเน็ต/

ขาวสารประชาสัมพันธ) 

4. ฝายบริการการศึกษาคณะ ดําเนินการจดัทําคําส่ัง

คณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาผานระบบ E-office และ

แจงเวียนคําส่ังไปยังผูเกี่ยวของ 

5. จัดเตรียมเอกสารการรบัสมัคร /สถานที่ 

 

 

 

6. ดําเนินการรับสมัคร 

 

 

7. สรุปรายชื่อผูสมัคร 

 

8. ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารในการสอบสัมภาษณ 

9. อํานวยความสะดวกในการสอบสัมภาษณ 

 

10. สรุปรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษา 

11. จัดทําบันทกึนําสงขอมูลผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไปยังงาน

รับเขากองบริการการศึกษา 

 

12. ประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขา

ศึกษาไปยังผูเกี่ยวของใหทราบโดยทั่วกัน 

 

13. รวบรวมเอกสารการเบิกจายคาตอบแทน

คณะกรรมการดําเนินการรับสมัครนําสงฝายการเงนิคณะ 

 
 
รายชื่อคณะกรรมการ
รับสมัครนักศึกษา 
 
 
-รายชื่อผูสมัครเขารับ
การสอบคัดเลือกเขา
ศึกษา 
-ใบเสร็จรับเงิน 
-แบบฟอรมในกรอก
ใบสมัคร 
-คําส่ังคณะกรรมการ
การรับสมัคร 
 
ใบรับสมัครนกัศึกษา 
 
 
-รายชื่อผูสิทธิ์สอบ
สัมภาษณและการ
สอบปฏิบัติ    
 
 
ขอมูลผูมีสิทธิ์เขา
ศึกษา 
 
-ประกาศรับสมคัร
นักศึกษาใหม 
 
 
-คําส่ังคณะกรรมการ
รับสมัครนักศึกษา                             
-ใบเซ็นชื่อปฏิบตัิงาน 
 

 
7.3 แบบฟอรมท่ีใชในการปฏบิัติงาน 

                  การดําเนินการดานการวางแผนรับนักศึกษา การรับสมัคร การสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ 
ในระดับมหาวิทยาลัย มีการใชโปรแกรมใชการดําเนินงาน พิมพขอมูล ทัง้น้ี เฉพาะการดําเนินการรับสมัคร
นักศึกษา ระดับหนวยงาน คณะ/วิทยาลัย จะใชแบบฟอรมภายในหนวยงาน โดยมีแบบฟอรมภายใน
หนวยงาน ดังน้ี 



 

 19 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

 
            1. แบบฟอรมใบสมัครสอบคดัเลือกเขาศึกษา  
  2. แบบฟอรมรายช่ือผูสมัครสอบสัมภาษณ 
  3. แบบฟอรมสรุปผลการสอบสัมภาษณ 
  4. แบบฟอรมสรุปรายช่ือบุคคลที่ผานการคดัเลือกเขาศึกษา 

7.4 เอกสารอางอิง 
  1. บันทึกขอความ 
  2. เอกสารทีใ่ชในการสอบ 
  3. ปฏิทินวิชาการ มหาวิทยาลัย  
  4. ปฏิทินการรับสมัคร ประจาํปการศึกษา 
  5. ประกาศการรับสมัครและประกาศผูที่ผานการคัดเลือก 
  6. คําสั่งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ประจําปการศึกษา 

    

8. มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
 รอยละ 100 ขอมูลแผนรับนักศึกษา  
           รอยละ 100 สรุปผลการสอบปฏิบัติและการสัมภาษณ 
           รอยละ 100 สรุปรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 
 

9. ระบบตดิตามประเมินผล 
            การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป 
กระบวนการการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณมีหาวิทยาลัยรับสมคัร และกระบวนการรับสมัครนักศึกษา รับ
ตรงระดับคณะน้ัน มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังน้ี 
            9.1 งานการจัดทาํแผนรบันักศกึษาประจําป 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. รวบรวมขอมลูการรับสมัครนกัศึกษา 
ในปที่ผานมา 

เดือนมิถุนายน, 

 2 ช่ัวโมง 
 10 นาท ี

 

หัวหนาฝายบรกิาร
การศึกษา, รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

คณบดี 

2. นําขอมูลหารอืและกําหนดจาํนวน 
การรับนักศึกษาใหม 

 หัวหนาฝายบรกิาร
การศึกษา 

คณบดี 

3. จดัทําแผนและแจงใหสาขาวิชาทราบ
และวางแผนการประชาสัมพันธ 

 หัวหนาฝายบรกิาร
การศึกษา 

คณบดี 

4. ทําบันทกึขอความไปยังกองบริการ
การศึกษา 

 หัวหนาฝายบรกิาร
การศึกษา 

คณบดี 

 

 
 
 



 

 20 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

 
9.2 งานการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรบัสมัคร 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ  

 
ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ  
รอบที่ 1 -5 

เดือนมกราคม 
– มิถุนายน 
4 วัน 2 ชั่วโมง
30 นาท ี

เจาหนาทีฝ่ายบริการ
การศึกษา หวัหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดี
ฝายวชิาการ 
คณบดี 

1. รับรายชือ่ผูสมัครสอบจากกองบรกิารการศึกษา/
สําเนาติดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบหนาคณะ
และหนาหองสอบ 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
คณบดี 

2. ประสานสาขาวิชา(ทัง้ระบบe-officeและ

ประสานโดยตรง)เพื่อสงกรรมการคุมสอบ  และ

เจาหนาทีจ่ัดลําดับ 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
คณบดี 

3. รวบรวม พิมพสรุป เพื่อจัดทาํบันทึกขอความสง

ขอมูลไปยังกองบริการการศึกษาแตงตั้งฯ 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
คณบดี 

4. กองบรกิารฯ นําใบรายชือ่มาจัดพิมพลงใน
แบบฟอรมประเมินการสอบคัดเลือกแยกเปน
สาขาวิชา และตรวจสอบใหตรงรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบ 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

5. กองบริการฯ เตรียมเอกสาร/พิมพขอสอบ/
สําเนาขอสอบ/พิมพใบบัญชรีายชื่อการปฏิบัตงิาน
และเตรียมอุปกรณในการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

6. รับทราบคําส่ังและประสานงานคณะกรรมการ
รับสมัครทราบ/เขารวมประชุม 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

7. จัดเตรียมสถานที่ในการจดัสอบ ติดใบรายชือ่ผู
เขาสอบ และการอํานวยความสะดวกใหผูปกครอง 
หรืออื่นๆ 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

8. ดูแลกองกลาง รับ-สง ขอสอบ ประสานงาน
กรรมการ กองบริการการศึกษา อํานวยความ
สะดวกผูเขาสอบ ตรวจนับขอสอบระหวาง
กรรมการและกองบรกิารการศึกษา 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

9. ตรวจสอบผลการสอบจากคณะกรรมการและ
สรุปผลสอบ 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
คณบดี 

10. นําสงผลสอบไปยังกองบริการการศึกษา  เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 



 

 21 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ  

 
ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

บริการการศึกษา คณบดี 

 
9.3 งานการรบัสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ  

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

การรับสมัครนักศึกษา รับตรง ระดับคณะ 
รอบที่ 6 (พิเศษ) 

เดือนมิถุนายน – 
กรกฏาคม 
5 วัน 4 ชั่วโมง 
 55 นาท ี

เจาหนาทีฝ่ายบริการ
การศึกษา หวัหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดี
ฝายวชิาการ 
คณบดี 

1. ฝายบริการการศึกษา คณะดาํเนินการ
จัดทําปฏิทินการรับสมัครนกัศึกษา รอบ
พิเศษ รอบที่ 6 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
คณบดี 

2. ทําบันทกึผานระบบ E-office ขออนุมัติ
ประกาศรับสมคัรนักศึกษาใหม 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
คณบดี 

3. แจงผูเกี่ยวของประกาศรับสมัคร 
(อินเตอรเนต็/ขาวสารประชาสัมพันธ) 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
คณบดี 

4. ฝายบริการการศึกษาคณะ ดาํเนินการ
จัดทําคําส่ังคณะกรรมการรับสมัคร
นักศึกษาผานระบบ E-office และแจง
เวียนคําส่ังไปยงัผูเกี่ยวของ 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
คณบดี 

5. จดัเตรียมเอกสารการรับสมคัร /สถานที ่  เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
คณบดี 

6. ดําเนินการรบัสมัคร  เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
คณบดี 

7. สรุปรายชื่อผูสมัคร  เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
คณบดี 

8. ดําเนินการจดัเตรยีมเอกสารในการสอบ
สัมภาษณ 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
คณบดี 

9. อํานวยความสะดวกในการสอบ
สัมภาษณ 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
คณบดี 



 

 22 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ  

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

10. สรุปรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกเขา
ศึกษา 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
คณบดี 

11. จัดทําบันทกึนําสงขอมูลผูมีสิทธิ์เขา

ศึกษาไปยังงานรับเขากองบริการการศึกษา 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
คณบดี 

12. ประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือก

และมีสิทธิ์เขาศึกษาไปยังผูเกี่ยวของให

ทราบโดยทั่วกัน 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
คณบดี 

13. รวบรวมเอกสารการเบกิจาย
คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการรับ
สมัครนําสงฝายการเงินคณะ 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
คณบดี 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 25 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

     

 
 



 

 26 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 

 



 
 
 
 
 

แบบฟอรมใบสมคัรสอบคดัเลือกเขาศึกษา 
 



                                                                                                  เลขที่ใบสมคัร................. 

 
ใบสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา กรุงเทพมหานคร 

ประจาํปีการศึกษา ......... 
ระดบัปรญิญาตร ี  ประเภทรบัตรง (รอบพเิศษ) 

 

เลขบตัรประจาํตวัประชาชนของผูส้มคัรในทะเบยีนบา้น � ���� ����� �� � 
 

(ทาํเครื่องหมาย  ในช่อง � ในรายละเอยีดดา้นลา่ง) 

ช่ือผูส้มคัร   � นาย     �  นาง   �  นางสาว ............................................................................................................ 

เพศ          � ชาย     �  หญงิ   อายุ ............ ปี  เชื้อชาต.ิ.................................สญัชาต.ิ............................................. 

ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก บา้นเลขที ่...................หมูท่ี.่........ซอย........................................ถนน................................................... 
ตาํบล/แขวง................................อาํเภอ/เขต.................................จงัหวดั................................รหสัไปรษณีย.์........................... 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได.้.................................................................................................................... 
 

สถานภาพทางการศึกษา 
 

� กาํลงัเรยีนช ัน้ ม.6/ปวช. หรอืเทยีบเท่า ทีโ่รงเรยีน .........................................สาย....................เกรดเฉลีย่สะสม................ 

� กาํลงัเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลาย (กศน.)เทอมสุดทา้ยที ่.........................................................เกรดเฉลีย่สะสม................ 

� สาํเรจ็ช ัน้ ม.6/ปวช. หรอืเทยีบเท่า จากโรงเรยีน ............................................สาย....................เกรดเฉลีย่สะสม................ 

� สาํเรจ็การศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย(กศน.) เมือ่ พ.ศ. ..........จาก.........................................เกรดเฉลีย่สะสม................ 

� อืน่ ๆ......................................................................................................................................เกรดเฉลีย่สะสม................ 
 

สมคัรคดัเลอืก 
 

         สาขาวชิา ........................................................................................................  คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

         ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ เป็นผูม้คุีณสมบตัคิรบถว้นตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบการสอบคดัเลอืกฯ ประจาํปีการศึกษา ........ 

หากขา้พเจา้ขาดคุณสมบตัอิย่างใดอย่างหน่ึง หรอืฝ่าฝืนระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกดงักลา่ว หรอืขอ้ความนัน้ไมเ่ป็นความ

จรงิ ขา้พเจา้ยนิยอมใหต้ดัสทิธิ์เกี่ยวกบัการเขา้ศึกษาหรอืสทิธิ์ทีไ่ดจ้ากการศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

กรุงเทพมหานคร และไมม่สีทิธิ์เรยีกรอ้งใดๆ 
 

ลงชื่อ...........................................................................ผูส้มคัร 
(เขียนตวับรรจง) 



 
 
 

 
 
 

แบบฟอรมรายชื่อผูสมัครสอบสมัภาษณ 

 



ลาํดบัที่
รหัสบัตรประจาํตวั

ประชาชน
ช่ือ - นามสกุล

รหัส

สาขาวชิา
สาขาวชิา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

รายช่ือเข้าสอบสัมภาษณ์คดัเลือกนักศึกษา ประเภทรับตรง (รอบพเิศษ)

ในวนัที ่........................เดือน................พ.ศ.................

สถานที/่ห้อง ...............................  อาคาร...........................  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี



 
 
 
 

แบบฟอรมสรปุผลการสอบสมัภาษณ 
 



การแต่งกาย บุคลิกภาพ ปฏิภาณ ไหวพริบ การแกไ้ขปัญหา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
 

กรรมการสอบสัมภาษณ์ ..........................................................

รหัส

สาขาวิชา
สาขาวชิา

การสอบสัมภาษณ์คดัเลือกนักศึกษา ประเภทรับตรง (รอบพเิศษ)

สรุปผล

สถานที่/ห้อง ...............................  อาคาร...........................  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวข้อการสอบสัมภาษณ์
ลาํดับที่ ชื่อ - นามสกลุ



 
 
 
 
 

 
แบบฟอรมสรปุรายชือ่บุคคลที่ผานการคดัเลือก 

เขาศกึษา 
 



ลําดับท่ี เลขบัตรประจําตัวประชาชน คาํนําหน้า ช่ือ นามสกุล
รหัส

สาขาวิชา
สาขาวิชา

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

หมายเหตุ :

สรุปรายช่ือบุคคลท่ีผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษา ประจําปี ..............  ประเภทรับตรง (รอบพเิศษ ..........) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันท่ี .............................................  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนา้ที ่1 ใน 1



คณะผูจัดทํา 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

 

1. นายวรงค  ชื่นครุฑ    หัวหนาฝายบริการการศกึษา 

  2. นายปวติร   คงประเสริฐ เจาหนาทีฝ่ายบริการการศึกษา 
 
3. นางสาววภิาวดี วงศพุฒิเลิศ เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา 

4. นางสาววรัทยา ยาลังกาญจน เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา 

 



  

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอูทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


