(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
ประกาศใช ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

กระบวนการรับนักศึกษา
ฝายบริการการศึกษา

Suan Sunandha Rajabhat University

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Suan Sunandha Rajabhat University

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการรับนักศึกษานี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนงานจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป งานการจัดสอบปฏิบัติ
และสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร และงานการรับสมัครนักศึกษา รับตรงระดับคณะ ของฝายบริการ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสามารถนํากระบวนการรับนักศึกษาไปปฏิบัติในรูปแบบ
เดียวกัน
คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของ 6) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม)
8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล
คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือ
ฉบับนี้ เพื่อนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา

คณะผูจัดทํา
ธันวาคม 2561

สารบัญ
เรื่อง กระบวนการรับนักศึกษา
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ภาคผนวก ก หนังสืออนุมัติกระบวนการรับนักศึกษา
ภาคผนวก ข แบบฟอรมที่ใชปฏิบัติงาน
1. แบบฟอรมใบสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา
2. แบบฟอรมรายชื่อผูสมัครสอบสัมภาษณ
3. แบบฟอรมสรุปผลการสอบสัมภาษณ
4. แบบฟอรมสรุปรายชื่อบุคคลทีผ่ านการคัดเลือกเขาศึกษา
คณะผูจัดทํา

1. วัตถุประสงค

1) เพื่ อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านของกระบวนการรั บ นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ บุ ค ลากรที่
เกี่ยวของ
2) เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการรับนักศึกษาของ
หนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนการ

คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนงานจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป งานการจัดสอบ
ปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร และงานการรับสมัครนักศึกษา รับตรงระดับคณะ

3. นิยามศัพทเฉพาะ

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ด า น อาทิ ด า นปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค า ใช จ า ย หรื อ พฤติ ก รรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ดวย

4. หนาที่ความรับผิดชอบ

4.1 งานการจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป งานการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณี
มหาวิทยาลัยรับสมัคร และงานการรับสมัครนักศึกษา รับตรงระดับคณะ

ผูรับผิดชอบ
(1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
(2) ผูบริหารระดับคณะ
(คณบดี/รองคณบดีฝาย
วิชาการ)

(3) หัวหนาสาขาวิชา/อาจารย
ประจําหลักสูตร

บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ

1.กําหนดนโยบายรับสมัครนักศึกษา

1.กําหนดจํานวนรับสมัครนักศึกษาแตละป
2. ใหนโยบายในการวางแผนการประชาสัมพันธการรับสมัคร
นักศึกษา
3.. ติดตามและประเมินผลการรับสมัครนักศึกษา แตละรอบการ
รับสมัคร
1. กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา ใหเปนไปตามหลักสูตร
แจงใหผูเกี่ยวของดําเนินการ
2. เขารวมเปนกรรมการคัดเลือกนักศึกษาของสาขาวิชา
3. ติดตามผลจํานวนผูสมัครและผูรายงานตัวเปนนักศึกษาให
เปนไปตามแผนการรับสมัคร

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา
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ผูรับผิดชอบ
(4) เจาหนาที่ฝา ยบริการ
การศึกษา

บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทําแผนรับนักศึกษาและจํานวนรับนักศึกษา
2. ดําเนินงานกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษากับกองบริการการศึกษา
3. ประสานงานกับสาขาวิชาในการดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา แตละ
รอบการรับสมัคร
4.ติดตามผลจํานวนผูสมัครและผูรายงานตัวเปนนักศึกษาให

เปนไปตามแผนการรับสมัคร
5. นําจํานวนผูสมัครและผูรายงานตัวเปนนักศึกษา แจงให
ผูบริหารคณะฯ และนําเขาทีป่ ระชุมผูบริหารระดับคณะ
6. ดําเนินการกิจกรรมรับสมัครนักศึกษา ระดับคณะ (กรณีจํานวน
ผูรายงานตัวต่ํากวาแผนรับ)
(5) กองบริการการศึกษา
(ฝายงานรับนักศึกษา)

(6) คณะกรรมการประจําคณะ

1. จัดทําแผนการรับสมัครนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย จากหนวยงาน
ตางๆ
2. ประสานงานการรับสมัครนักศึกษากับที่ประชุมอธิการบดี(ทปอ.)
3. ดําเนินการรับสมัครนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
4. สรุปการจํานวนผูสมัครและผูรายงานตัวเขาศึกษาใหหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบ
1. พิจารณาใหความเห็นแผนการรับนักศึกษาและจํานวนยอดการับ
สมัคร
2. เสนอแนะและใหความเห็นในการปรับปรุงรูปแบบการ
ประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาของคณะ

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสว นเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ
ผูสงมอบ : 1 สาขาวิชา
2 คณะ

ผูรับบริการ : ผูสมัครเรียน

ผูมีสวนได/สวนเสีย : ผูปกครอง
คูความรวมมือ : โรงเรียน

ความตองการ
มีผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอในหลักสูตร
ที่เปดรับ
ไดนักศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติที่
กําหนด
เข า ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าที่ ต อ งการและ
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาภายในระยะเวลาที่
กําหนด
จายคาเลาเรียนที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ขอมูลจํานวนนักศึกษาที่จะรับแตละ
รอบรับสมัคร

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา

4

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย/ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการรับสมัครนักศึกษา

6. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ขอกําหนดทีส่ าํ คัญ

ที่มาของขอกําหนดทีส่ ําคัญ
ความตองการ/ความคาดหวัง
ผูสงมอบ

ทุกหลักสูตรมีนักศึกษามอบตัวเขา
ศึกษาตามแผนรับนักศึกษา



ผูเรียน/ผูรับ ผูมีสวนได/
บริการ
สวนเสีย





คูความ
รวมมือ



กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ
ขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัย/
ประกาศมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวของกับการรับ
สมัครนักศึกษา

7. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
7.1 กระบวนการปฏิบตั งิ านที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)

7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (เดิม)

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา
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1) งานจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป
คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย.....บริการการศึกษา........

งาน....งานการรับเขาศึกษาตอ....
FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

ขั�นตอน

การตัดสิน ใจ

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลัก ...การจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป.

แบบฟอร์ม

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน.......1...... ชั่วโมง.......30.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

สายงานหลัก

การสือ� สาร

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
จทน.วิชาการ

จนท.ธุรการ

หัวหน้าสาขาวิชา

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

สายงานย้อนกลับ

เวลา
รองคณบดี

คณบดี

กองบริการการศึกษา

นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item)

i.j.k

สายงานไปและกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

ความเหมาะสมของแผนรับ แผนรับจํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษา
จากทางสาขาวิชา

รอยละ90

แผนรับจํานวน
นักศึกษาจาก
ทางสาขาวิชา

ความเหมาะสมของแผนรับ ผลการพิจารณาแผนรับ
จํานวนนักศึกษา
นักศึกษา

รอยละ90

ผลการพิจารณา
แผนรับนักศึกษา

รอยละ100

บันทึกขอความ
นําสง

เริม
� ตน้

ทําบันทึกผ่านระบบ E-office ไปยัง
1

สาขาวิชาเพื�อขอแผนรับจํานวนนักศึกษา

ไม่ถูกต้อง

ทําบันทึกไปยังสาขาวิชาเพื�อ

สาขาวิชา

ตรวจสอบและ
พิจารณาลง

ออกเลขบันทึกขอความ
้

และแจ้งเวียนบันทึกข้อความไปยัง

15

-

พิจารณาแผนรับ
จํานวนนักศึกษา

สรุ ปจํานวนแผนรับนักศึกษา
และแจ้งเวียนไปยังสาขา

รับทราบและจัดเก็บข้อ มูล
2

ฝ่ายวิชาการรวบรวมและสรุปหารือรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี หรือ
นําเสนอที�ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ

3

ทําบันทึกข้อความไปยังกองบริการ
การศึกษา

รวบรวมและสรุ ปหารื อ รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี
หรื อนําเสนอที�ประชุม
คณะกรรมการบริ หารงาน
วิชาการ

ไม่เหมาะสม

1
พิจารณา/
อนุมัต ิ

ทําบันทึกข้อความไปยัง กอง
บริ การการศึกษา

พิจารณา/
ลงนาม

ดําเนิ นการ
ตรวจสอบ
ข้อมูล และ
จัดเก็บข้อมูล
ต่อไป

พิจารณา
/ลงนาม

30
หมายเหตุ

ผูจัดทํา ............นางสาวบัญนษร สันฐาน..................
(ตําแหนง ....นักวิชาการศึกษา....)
ผูควบคุม ........ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ...........

บันทึกขอความนําสงแผน
ความถูกตองของบันทุก
รับนักศึกษา
ขอความ

15

ออกเลขบันทึก
ขอความ
้

ผูอนุมัติ .............รองศาสตราจารยปรุงศักดิ์ อัตพุฒ ...............
ตําแหนง
วันที่

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
....30..../...มิถุนายน.../...2558....

(ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา

แผนรับจํานวนนักศึกษา
จากทางสาขาวิชา

1

บันทึกขอความนําสง

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานขอมูล

รอยละ 100 ฐานขอมูล

2) งานการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร
คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย.....บริการการศึกษา........

งาน…การรับเขาศึกษาตอ....

กิจกรรมหลัก …การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร....

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

ขั�นตอน
1.

กิจกรรมรอง
รับรายชื�อผู้สมัครสอบจากกองบริการ
การศึกษา/สําเนาติดประกาศรายชื�อผู้มี
สิทธิ�สอบหน้าคณะและหน้าห้องสอบ

2

การตัดสิน ใจ

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

ประสานสาขาวิชา(ทั�งระบบe-office
และประสานโดยตรง)เพื�อส่งกรรมการ
คุมสอบ เจ้าหน้าที�จัดลําดับ นักศึกษา

แบบฟอร์ม

Work Intrucion

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

รองคณบดีฝ่ายวิชการ

คณบดี

ธุรการ

สายงานหลัก

การสือ� สาร

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
เจ้าหน้าที�ฝ่ายวิชาการ

เวลา
จนท./สาขาวิขา/อาจารย์

กรรมการจัดสอบ

กองบริการการศึกษา

นาที

ชม.

วัน

30

เริ�มต้ น

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานย้อนกลับ

ดควบคุม (control item

บัญชีรายชื�อ/บอร์ดประกาศรายชื�อ ความถูกต้อง

i.j.k

สายงานไปและกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)
บัญชีรายชื�อ/บอร์ดประกาศ
รายชื�อ

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

ร้อยละ 100 บัญชีรายชื�อ/บอร์ด
ประกาศรายชื�อ

จัดทําร่ างโครงการและเสนอผู้บริ หาร
ตรวจสอบและลงนาม

แจ้ งเวียนบันทึกข้ อความและ
ประสาน กรรมการคุมสอบ

1
NO

ช่วยงาน รวบรวม พิมพ์สรุป เพื�อจัดทํา

รายชื�อกรรมการคุมสอบ เจ้าหน้าที� ความถูกต้อง

รายชื�อกรรมการคุมสอบ

จัดลําดับ นักศึกษาช่วยงาน

เจ้าหน้าที�จัดลําดับ นักศึกษา

สอบ เจ้าหน้าที�

กรรมการกองกลาง

ช่วยงาน กรรมการกองกลาง

จัดลําดับ นักศึกษา

การศึกษาแต่งตั�งฯ

กองกลาง

ลงนามเอกสาร

รวบรวมรายชื�อพิมพ์ลงใน
แบบฟอร์มและทําบันทึก
ข้ อความนําส่ งข้ อมูล

NO

ร้อยละ 100 รายชื�อกรรมการคุม

ช่วยงาน กรรมการ

YES

ตรวจสอบ

บันทึกข้อความส่งข้อมูลไปยังกองบริการ

ออกเลข

รั บทราบ/ส่งข้ อมูล
รายชื�อกรรมการ นักศึกษา
ช่วยงาน เจ้ าหน้ าที�จัดลําดับ

YES

ตรวจสอบ
ลงนามเอกสาร

3

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....5......วัน............. ชั่วโมง.......35.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

FM-xx-yy

ออกเลข

รับทราบ/
จัดทําคําสั�งแจง้
มายั งคณะและ
กรรมการทราบ

1

นําใบรายชื�อมาจัดพิมพ์ลงในแบบฟอร์ม
ประเมินการสอบคัดเลือกแยกเป็น

ใบให้คะแนน/แบบประเมินผลสอบ ความถูกต้องและ
ทันเวลา

ใบให้คะแนน/แบบประเมินผล ร้อยละ 100 ใบให้คะแนน/แบบ
สอบ

ประเมินผลสอบ

สาขาวิชา และตรวจสอบให้ตรงรายชื�อผู้
มีสิทธิ�สอบ

4

พิมพ์รายชื�อผู้ เข้ า
สอบลงแบบประเมิน

6

เตรียมเอกสาร/พิมพ์ข้อสอบ/สําเนา
ข้อสอบ/พิมพ์ใบบัญชีรายชื�อการ
ปฏิบัติงานและเตรียมอุปกรณ์ในการ
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์

พิมพ์บญ
ั ชีรายชื�อกรรมการ/
เตรียมอุปกรณ์

เอกสารในการสอบ/ข้อสอบ/ใบ

ความถูกต้องของคําสั�ง เอกสารในการสอบ/ข้อสอบ/ใบ ร้อยละ 100 เอกสารในการสอบ/

เซ็นชื�อปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ในการ

เซ็นชื�อปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ใน

ข้อสอบ/ใบเซ็นชื�อ

จัดสอบ

การจัดสอบ

ปฏิบัติงาน/อุปกรณ์
ในการจัดสอบ

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา

5

สอบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา/
ประสานแจ้งคณะกรรมการทราบ/นัด
หมายการประชุม
6

30

จัดส่งคําสั�งคณะกรรมการดําเนินงานจัด
นําส่ งคําสั�งและนัดหมาย
ประชุมกรรมการ

7

จัดเตรียมสถานที�ในการจัดสอบและการ
อํานวยความสะดวกให้ผู้ปกครอง หรือ
อื�นๆ ตามมติที�ประชุมของคณะกรรมการฯ

8

3

วาระการประชุม /รายงานการ

แบบตอบรับการเข้าประชุม
ตามรายชื�อในคําสั�ง

3

สถานที�พร้อมในการจัดสอบ

ความถูกต้อง

ประชุม

จัดประชุม

ฝ่ายต่างๆ

ความครบถ้วน

รายชื�อในคําสั�ง

ประชุม

ความพร้อม

สถานที�พร้อมในการจัดสอบ

รับซองข้ อสอบ/
สอบคัดเลื อก

ดูแลกองกลาง

ตรวจนับข้อสอบระหว่างกรรมการและ

รายงานการประชุม

ร้อยละ 100 สถานที�พร้อมในการ
จัดสอบ

1

ดูแลกองกลาง รับ-ส่ง ข้อสอบ
การศึกษา อํานวยความสะดวกผู้เข้าสอบ

ประชุมตามรายชื�อใน

วาระการประชุม /รายงานการ ร้อยละ 100 วาระการประชุม /

จัดเตรียมสถานที�

ประสานงานกรรมการ กองบริการ

ร้อยละ 100 แบบตอบรับการเข้า
คําสั�ง

จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานรับ
สมัครสอบคัดเลือก/มอบหมายหน้าที�

แบบตอบรับการเข้าประชุมตาม

รั บทราบคําสั�ง
/เข้ าร่ วมประชุม

เอกสารการลงชื�อการปฏิบัติงาน

ความถูกต้อง

เอกสารการลงชื�อการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละ 100 เอกสารการลงชื�อ
การปฏิบัติงาน

กองบริการการศึกษา
9

1

ตรวจสอบผลการสอบจากคณะกรรมการ
และสรุปผลสอบ สําเนาผลสอบเก็บเข้า

รับผลสอบ

แฟ้ม

เอกสารผลสอบlปฏิบัติและ

ความถูกต้องของ

เอกสารผลสอบlปฏิบัติและ

สัมภาษณ์

เอกสาร

สัมภาษณ์

บันทึกข้อความและผลสอบปฏิบัติ

ความถูกต้องและ

บันทึกข้อความและผลสอบ

และสัมภาษณ์

ครบถ้วน

ปฏิบัติและสัมภาษณ์

ร้อยละ 100 เอกสารผลสอบl
ปฏิบัติและสัมภาษณ์

NO

ตรวจสอบ
YES

35

10 จัดทําบันทึกนําส่งผลสอบไปยังกอง
บริการการศึกษา

จัดทําบันทึกข้ อความ
นําส่ งผลสอบ

ร้อยละ 100 บันทึกข้อความและ
ผลสอบปฏิบัติและ
สัมภาษณ์

NO

ตรวจสอบ
YES

ลงนามเอกสาร

ออกเลข

รั บผลสอบ

นําต้ นฉบับส่ ง
กองบริการการศึกษา

รวม
หมายเห1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ผูจัดทํา ...............................................

35

5

ผูอนุมัติ .....................................................

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

(ตําแหนง ....นักวิชาการศึกษา....)

ตําแหนง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

ผูควบคุม ..............................................

วันที่ ........./.............../.............

(ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา

ตัวชี้วัด (KQI)
รอยละ 100 ผลสอบผฏิบัติและ
ผลสอบผฏิบัติและสัมภาษณ
สัมภาษณ

3) งานการรับสมัครนักศึกษา รับตรงระดับคณะ
คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย....บริการการศึกษา........

งาน....งานการรับเขาศึกษาตอ....
FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

ขั�นตอน

การตัดสิน ใจ

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมรอง

กองบริการการศึกษา

จนท.ธุรการ

Work Intrucion

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
จนท.
ประชาสัมพันธ์คณะ

จนท.การเงิน

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ......6......วัน.......4...... ชั่วโมง.......50.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

แบบฟอร์ม

จทน.วิชาการ

กิจกรรมหลัก ...การรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยา)(1ป 1ครั้ง) @150 คน ....

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

สายงานหลัก

การสือ� สาร

เวลา
รองคณบดี

คณบดี

รองอธิการบดี

อธิการบดี

นาที ชม. วัน

สายงานไปและกลับ

สายงานย้อนกลับ

ตัวชี�วัด (kpi)

เอกสารที�เกี�ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item)

i.j.k
หมายเลขดัชนีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เริ�มต้น

1

ฝ่ายวิชาการคณะดําเนินการ
จัดทําปฏิทินการรับสมัคร

2

ทําบันทึกผ่านระบบ E-office
ขออนุมัติประกาศรับสมัคร
นักศึกษาใหม่

รายงานสรุปจํานวนรับ
นักศึกษารายงานตัวรับ
ตรงรอบที� 1 และรอบที�

ตรวจสอบข้อมูล
ปฏิทนิ วิชาการหลัก
ของทาง

ไม่ถูกต้อง

จัดทําบันทึกขอ
อนุ มตั ปิ ระกาศรับ

30

ตรวจสอบ
และลงนาม

15

ลงนาม

แจ้งผู้เกี�ยวข้องประกาศรับ
สมัคร (อินเตอร์เน็ต/ข่าวสาร

4

ฝ่ายวิชาการคณะดําเนินการ
จัดทําคําสั�งคณะกรรมการรับ

5

ฝ่ายวิชาการจัดเตรียมเอกสาร
การรับสมัคร /สถานที�

6

ดําเนินการรับสมัคร

นําข้อมูลประชาสัมพันธ์
ยังเว็ปไซต์มหาวิทยาลัย

ความถูกต้องของวัน เวลาใน
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ร้อยละ 100
การจักกิจกรรม

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา

ความถูกต้องของประกาศ

ประกาศ

ร้อยละ 100

ประกาศ

ความถูกต้องข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์

ข่าวการรับสมัครนักศึกษา

ร้อยละ 100

ข่าวการรับสมัครนักศึกษา

คําสั�ง

ร้อยละ 100

คําสั�ง

ถูกต้อง

ออกเลขเบันทึก

3

ปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัย

แจ้งผูเ้ กี�ย วข้อง
ประกาศรับสมัคร

นําข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
ยังเว็ป
ไซต์/fackbook
คณะเทคโนโลยี

ลงนาม

อนุ มตั ิ

10

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

30

รายชื�อคณะกรรมการรับสมัคร
ความถูกต้องของคําสั�ง
นักศึกษา

ไม่ถูกต้อง

จัดทําสัง�
คณะกรรมการรับ
สมัครนักศึกษา

อนุมัต ิ
และลง

ออกเลขค ําสั�ง และ
แจ้งผูเ้ กี�ย วข้อง

-รายชื�อผู้สมัครเข้ารับการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษา
2
-ใบเสร็จรับเงิน
-แบบฟอร์มในกรอกใบสมัคร
-คําสั�งคณะกรรมการการรับ

จัดเตรี ยมเอกสาร
การรับสมัคร /
สถานที�

ดําเนิ นการรับ
สมัคร

30

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา

ความถูกต้องของเอกสารใน
การรับสมัคร/สถานที�ความ เอกสารการรับสมัคร/สถานที�
ร้อยละ 100
เหมาะสมและสะดวกในการ ในการรับสมัคร
รับสมัคร

-สําเนาบัตรประชาชน
ความถูกต้องและครบถ้วน
สําเนาทะเบียนบ้าน
ของเอกสารแนบที�ใช้ใน
วุฒิการศึกษา
-รูป
การสมัคร
ถ่าย

จํานวนผู้สมัคร

ร้อยละ 100

เอกสารการรับสมัคร/สถานที�ใน
การรับสมัคร

จํานวนผู้สมัคร

7

8

9

สรุ ปรายชื�อ
ผูส้ มัคร

สรุปรายชื�อผู้สมัคร

จัดเตรียมเอกสารในการ
สอบสัมภาษณ์และการ
สอบปฏิบ ัติ

ฝ่ายวิชาการดําเนินการ
จัดเตรียมเอกสารในการสอบ
สัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ
(เพิ�มประชุม 3 ชั�วโมง)

แจ้งประกาศผู้มีสิทธิ�เข้า
ศึกษาต่อไปยังผู้เกี�ยวข้อง
12
และประกาศให้ทราบโดยทั�ว
กัน

แจ้งประกาศผูม้ สี ิ ทธิ�
เข้าศึกษาต่อไปยัง
ผูเ้ กีย� วข้องและ
ประกาศลงบอร์
คประชาสัมพันธ์

นําข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
ยังเว็ปไซต์
มหาวิทยาลัย

ลง
นาม

ออกเลข
ประกาศ

ความถูกต้องและครบถ้วน รายชื�อผู้สมัคร
ขอรายชื�อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

ร้อยละ 100 รายชื�อผู้สมัคร

ความถูกต้องของเอกสารใน
เอกสารในการสอบสัมภาษณ์
เอกสารในการสอบสัมภาษณ์และ
การสอบสัมภาษณ์และการ
ร้อยละ 100
และการสอบปฏิบัติ
การสอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ

ความถูกต้องและครบถ้วน
ในการให้บริการผู้สมัครเข้า
ศึกษา และอาจารย์ผู้สอบ
สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ

ให้บริการและอํานวยคความ
สะดวกแก่ผู้สมัครเข้าศึกษา
ร้อยละ 100
และอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์
และสอบปฏิบัติ

-เกณฑ์การให้คะแนน
-แบบประเมินผลการ
สอบสัมภาษณฑ์

ความถูกต้องและครบถ้วน
รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ร้อยละ 100 รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

30

รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ความถูกต้องและครบถ้วน
ของประกาศผู้มีสิทธิ�เข้า
ศึกษาต่อ

ประกาศผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ร้อยละ 100 ประกาศผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

10

ประกาศผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ความถูกต้องและครบถ้วน
ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษร้อยละ 100 ประชาสัมพันธุ์ผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา
ของข่าวประชาสัมพันธ์ และ

3

ทําประกาศผูม้ สี ิ ทธิ�
เข้าศึกษาต่อใน
ระบบ E-office

ทําประกาศผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา
ต่อในระบบ E-office

-รายชื�อผู้สิทธิ�สอบสัมภาษณ์
และการสอบปฏิบัติ
-คําสั�งคณะกรรมการรับ
สมัครนักศึกษ

รายชื�อและสถานที�สอบ
1 สัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ�สอบ
สัมภาษณ์ทุกคน

สรุ ปรายชื�อผูม้ สี ิ ทธิ�
เข้าศึกษาต่อ

10 สรุปรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษาต่อ

11

2

อํานวยความสะดวก
ในการสอบสัมภาษณ์
และสอบปฏิบตั ิ

อํานวยความสะดวกในการ
สอบสัมภาษณ์ และสอบ
ปฏิบัติ

ใบรับสมัครนักศึกษา

3

นําข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ยงั เว็ป
ไซต์/fackbook คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา

ให้บริการและอํานวยคความ
สะดวกแก่ผู้สมัครเข้าศึกษา และ
อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ และสอบ
ปฏิบัติ

ไม่ถูกต้อง

จัดทําบันทึกนําส่งข้อมูลผู้มี
13 สิทธิ�เข้าศึกษาไปยังงาน
รับเข้ากองบริการการศึกษา

ตรวจสอบ
และลงนาม

ทําบันทึกนําส่งข้อมูลผู ้
มีสิทธิ�เ ข้าศึกษา

15

ข้อมูลผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ความถูกต้องของบันทึก
ข้อความ

นําข้อมูลเข้าระบบเพื�อใช้ใน
นําข้อมูลเข้าระบบเพื�อใช้ในการ
ร้อยละ 100
การรายงานตัวนักศึกษา
รายงานตัวนักศึกษา

'-คําสั�งคณะกรรมการรับ
สมัครนักศึกษา
-ประกาศรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ -ใบเซ็นต์ชื�อปฏิบัตงาน

ความถูกต้องและครบถ้วน
ของเอกสารแนบเพื�อใช้ใน
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

เบิกจ่ายค่าตอบแทน
เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
คณะกรรมการดําเนินการรับ ร้อยละ 100
ดําเนินการรับสมัคร
สมัคร

ถูกต้อง
ออกเลขเบัน
ทึกข ้อความ

นําข้อมูลเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื�อใช้ใน
การรายงานตัว

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
14 ดําเนินการรับสมัครนําส่ง
ฝ่ายการเงินคณะ

รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ าย
ค่าตอบแทนคณะกรรม

3

จัดทําสรุ ปยอดเงิ น
เพื�อทําเรื� องเบิ กจ่าย

� สุด
สิน

รวม

หมายเหตุ

ผูจัดทํา ............บัญนษร สันฐาน..................
(ตําแหนง ....นักวิชาการศึกษา....)
ผูควบคุม ........ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ...........

50

4

6

ผูอนุมัติ .............รองศาสตราจารยปรุงศักดิ์ อัตพุฒ ...............
ตําแหนง

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ ....30..../...มิถุนายน.../...2558....

(ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา

ตัวชี�วัด (KQI)
รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ร้อยละ 100 รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบตั ิงานที่มคี ุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (ใหม)
1) งานจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป
คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย.....บริการการศึกษา........

งาน....งานการรับเขาศึกษาตอ....

กิจกรรมหลัก ...การจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป.

FM-xx-yy

� ด
เริ�ม ต้น / สินสุ

ขั�นตอน

การตัดสิน ใจ

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมรอง

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

แบบฟอร์ม

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน.......1......
2 ชั่วโมง.......30.......นาที

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
จทน.บริการการศึกษา

จนท.ธุรการ

หัวหน้าสาขาวิชา

สายงานหลัก

การสือ� สาร

เวลา

รองคณบดี

คณบดี

กองบริการการศึกษา นาที

ชม.

วัน

สายงานย้อนกลับ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item)

i.j.k

สายงานไปและกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

รอยละ90

ผลการ
พิจารณาแผน
รับนักศึกษา

เริม
� ตน้

1

นักศึกษา
ในปีที�ผ่านมา

รวบรวมข้อมูลการรับ
นักศึกษาในปี ที�ผ ่านมา

1
No

2

นําข้อมูลหารือและกําหนดจํานวน
การรับนักศึกษาใหม่

Yes
พิจารณา/
ลงนาม

Yes

พิจารณา/
ลงนาม

แผนรับจํานวนนักศึกษา ความเหมาะสมของแผน
จากทางสาขาวิชา
รับจํานวนนักศึกษา

ผลการพิจารณาแผน
รับนักศึกษา

บันทึกขอความนําสง
แผนรับนักศึกษา

บันทึกขอความนําสง

1

No

3

จัดทําแผนและแจ้งให้สาขาวิชา
ทราบและวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์

4 ทําบันทึกข้อความไปยังกองบริการ
การศึกษา

รับทราบและ
วางแผนการ
ประชาสัมพันธ์

จัดทําแผนและแจ้งให้
สาขาวิชาทราบ
ทําบันทึกข้อความไปยัง
กองบริ การการศึกษา

15

พิจารณา/
ลงนาม

15

ออกเลขบันทึก
ขอความ
้
พิจารณา
/ลงนาม

ดําเนิ นการ
ตรวจสอบ
ข้อมูล และ
จัดเก็บข้อมูล
ต่อไป

30
หมายเหตุ

ผูจัดทํา ............นายวรงค ชื่นครุฑ.......

2

ผูอนุมัติ ............ผศ.ดร.อาณัติ ตะปนตา ...............

(ตําแหนง ....หัวหนาฝา

ตําแหนง

ผูควบคุม ........ผศ.ดร.ปยะดา อาชายุทธ

วันที่

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
....25..../...ธันวาคม.../...2561....

(ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา

ความถูกตองของบันทุก
ขอความ

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานขอมูล

รอยละ100 บันทึก
ขอความนําสง

รอยละ 100 ฐานขอมูล

2) งานการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร
คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย.....บริการการศึกษา........

งาน…การรับเขาศึกษาตอ....

กิจกรรมหลัก …การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร....

FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

ขั�นตอน
1.

กิจกรรมรอง
รับรายชื�อผู้สมัครสอบจากกองบริการ
การศึกษา/สําเนาติดประกาศรายชื�อผู้มี
สิทธิ�สอบหน้าคณะและหน้าห้องสอบ

2

การตัดสิน ใจ

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

ประสานสาขาวิชา(ทั�งระบบe-office
และประสานโดยตรง)เพื�อส่งกรรมการ
คุมสอบ เจ้าหน้าที�จัดลําดับ นักศึกษา

แบบฟอร์ม

Work Intrucion

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิชการ

กรรมการจัดสอบ

กองบริการการศึกษา

นาที

ชม.

แจ้ งเวียนบันทึกข้ อความและ
ประสาน กรรมการคุมสอบ

ตัวชี้วัด (kpi)
บัญชีรายชื�อ/บอร์ดประกาศ
รายชื�อ

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

ร้อยละ 100 บัญชีรายชื�อ/บอร์ด
ประกาศรายชื�อ

รายชื�อกรรมการคุมสอบ เจ้าหน้าที� ความถูกต้อง

รายชื�อกรรมการคุมสอบ

จัดลําดับ กรรมการกองกลาง

เจ้าหน้าที�จัดลําดับ กรรมการ

สอบ เจ้าหน้าที�

กองกลาง

จัดลําดับ กรรมการ

NO

ตรวจสอบ

ลงนามเอกสาร

NO

รั บทราบ/ส่งข้ อมูล
รายชื�อกรรมการ นักศึกษา
ช่วยงาน เจ้ าหน้ าที�จัดลําดับ

YES
รับทราบ/
จัดทําคําสั�งแจง้
มายั งคณะและ
กรรมการทราบ

1

กองบริการฯ นําใบรายชื�อมาจัดพิมพ์ลง
ในแบบฟอร์มประเมินการสอบคัดเลือก

ใบให้คะแนน/แบบประเมินผลสอบ

พิมพ์รายชื�อผู้ เข้ าสอบ
ลงแบบประเมิน

แยกเป็นสาขาวิชา และตรวจสอบให้ตรง
รายชื�อผู้มีสิทธิ�สอบ

6

กองบริการฯ เตรียมเอกสาร/พิมพ์
ข้อสอบ/สําเนาข้อสอบ/พิมพ์ใบบัญชี

พิมพ์บญ
ั ชีรายชื�อกรรมการ/
เตรียมอุปกรณ์

รายชื�อการปฏิบัติงานและเตรียมอุปกรณ์
ในการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์

รั บทราบคําสั�ง
/เข้ าร่ วมประชุม

ร้อยละ 100 รายชื�อกรรมการคุม

กองกลาง

YES

ลงนามเอกสาร

ประชุม

i.j.k

สายงานไปและกลับ

จุดควบคุม
(control item)

บัญชีรายชื�อ/บอร์ดประกาศรายชื�อ ความถูกต้อง

1

ตรวจสอบ

คณะกรรมการรับสมัครทราบ/เข้าร่วม

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานย้อนกลับ

จัดทําร่ างโครงการและเสนอผู้บริ หาร
ตรวจสอบและลงนาม

รวบรวมรายชื�อพิมพ์ลงใน
แบบฟอร์มและทําบันทึก
ข้ อความนําส่ งข้ อมูล

รับทราบคําสั�งและประสานงาน

วัน

30

การศึกษาแต่งตั�งฯ

5

สายงานหลัก

การสือ� สาร

เวลา

จนท./สาขาวิขา/อาจารย์

เริ�มต้ น

บันทึกข้อความส่งข้อมูลไปยังกองบริการ

4

จุดเชื�อมโยง

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
เจ้าหน้าที�ฝ่ายวิชาการ

ช่วยงาน รวบรวม พิมพ์สรุป เพื�อจัดทํา

3

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....4......วัน.......3...... ชั่วโมง.......35.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

รั บทราบคําสั�ง
/เข้ าร่ วมประชุม

เอกสารในการสอบ/ข้อสอบ/ใบ

ความถูกต้องและ

ใบให้คะแนน/แบบประเมินผล ร้อยละ 100 ใบให้คะแนน/แบบ

ทันเวลา

สอบ

ประเมินผลสอบ

ความถูกต้องของคําสั�ง เอกสารในการสอบ/ข้อสอบ/ใบ ร้อยละ 100 เอกสารในการสอบ/

เซ็นชื�อปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ในการ

เซ็นชื�อปฏิบัติงาน/อุปกรณ์ใน

ข้อสอบ/ใบเซ็นชื�อ

จัดสอบ

การจัดสอบ

ปฏิบัติงาน/อุปกรณ์
ในการจัดสอบ

30

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา

แบบตอบรับการเข้าประชุมตาม
รายชื�อในคําสั�ง

ความครบถ้วน

แบบตอบรับการเข้าประชุม
ตามรายชื�อในคําสั�ง

ร้อยละ 100 แบบตอบรับการเข้า
ประชุมตามรายชื�อใน
คําสั�ง

6

รายชื�อผู้เข้าสอบ และการอํานวยความ
สะดวกให้ผู้ปกครอง หรืออื�นๆ
7

3

จัดเตรียมสถานที�ในการจัดสอบ ติดใบ

สถานที�พร้อมในการจัดสอบ

ความพร้อม

สถานที�พร้อมในการจัดสอบ

จัดสอบ

จัดเตรียมสถานที�

1

ดูแลกองกลาง รับ-ส่ง ข้อสอบ
ประสานงานกรรมการ กองบริการ

รับซองข้ อสอบ/
สอบคัดเลื อก

ดูแลกองกลาง

การศึกษา อํานวยความสะดวกผู้เข้าสอบ
ตรวจนับข้อสอบระหว่างกรรมการและ

ร้อยละ 100 สถานที�พร้อมในการ

เอกสารการลงชื�อการปฏิบัติงาน

ความถูกต้อง

เอกสารการลงชื�อการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละ 100 เอกสารการลงชื�อ
การปฏิบัติงาน

กองบริการการศึกษา
8

1

ตรวจสอบผลการสอบจากคณะกรรมการ
รับผลสอบ

และสรุปผลสอบ

เอกสารผลสอบlปฏิบัติและ

ความถูกต้องของ

เอกสารผลสอบlปฏิบัติและ

สัมภาษณ์

เอกสาร

สัมภาษณ์

ร้อยละ 100 เอกสารผลสอบl
ปฏิบัติและสัมภาษณ์

NO

ตรวจสอบ
9

YES

นําส่งผลสอบไปยังกองบริการการศึกษา

35

นําต้ นฉบับส่ ง
กองบริการการศึกษา

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ
3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

ครบถ้วน

รั บผลสอบ

รวม
หมายเห1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

เอกสารผลสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ความถูกต้องและ

ผูจัดทํา ......นายวรงค ชื่นครุฑ.........
(ตําแหนง ....หัวหนาฝายบริการการศึกษา....)
ผูควบคุม ....ผศ.ดร.ปยะดา อาชายุทะการ...........

35 3

4

ผูอนุมัติ ....ผศ.ดร.อาณัติ ตะปนตา
ตําแหนง คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วันที่ ........./.............../.............

(ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา

เอกสารผลสอบปฏิบัติและ
สัมภาษณ์

ร้อยละ 100 เอกสารผลสอบ
ปฏิบัติและสัมภาษณ์

ตัวชี้วัด (KQI)
รอยละ 100 ผลสอบผฏิบัติและ
ผลสอบผฏิบัติและสัมภาษณ
สัมภาษณ

3) งานการรับสมัครนักศึกษา รับตรงระดับคณะ
คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
งาน....งานการรับเขาศึกษาตอ....

ฝาย....บริการการศึกษา........

FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

ขั�น
ตอน

การตัดสิน ใจ

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมรอง

กองบริการการศึกษา

แบบฟอร์ม

จทน.บริการการศึกษา

จนท.การเงิน

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ......6......วัน.......4...... ชั่วโมง.......20.......นาที

กิจกรรมหลัก ...การรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย)(1ป 1ครั้ง) @150 คน ....
QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
จนท.
รองคณบดี
ประชาสัมพันธ์คณะ

สายงานหลัก

การสือ� สาร

เวลา
คณบดี

รองอธิการบดี

อธิการบดี

นาที ชม. วัน

i.j.k

สายงานไปและกลับ

สายงานย้อนกลับ

เอกสารที�เกี�ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item)

ตัวชี�วัด (kpi)

หมายเลขดัชนีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เริ�มต้น

ฝ่ายบริการการศึกษา คณะดําเนินการ

1 จัดทําปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา

รายงานสรุปจํานวนรับ
นักศึกษารายงานตัวรับ
ตรงรอบที� 1 - 4

ตรวจสอบข้อมูลปฏิทนิ วิชาการ
มหาวิทยาลัย เพื�อดําเนิ นการจัด
กิจกรรมการรับสมัครด้วยคณะเอง

30

จัดทําบันทึกขอ
อนุ มตั ปิ ระกาศรับ

15

ปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัย

ความถูกต้องของวัน เวลาใน
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ร้อยละ 100
การจักกิจกรรม

ปฏิทินการรับสมัคร
นักศึกษา

รอบพิเศษ รอบที� 6

2

ทําบันทึกผ่านระบบ E-office ขอ
อนุมัติประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

No
Yes

3

แจ้งผู้เกี�ยวข้องประกาศรับสมัคร
(อินเตอร์เน็ต /ข่าวสารประชาสัมพันธ์ )

No
ลงนาม

นําข้อมูลประชาสัมพันธ์
ยังเว็ปไซต์มหาวิทยาลัย

แจ้งผูเ้ กี�ย วข้อง
ประกาศรับสมัคร

นําข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ยงั เว็ป
ไซต์/fackbook คณะ

ประกาศ

ร้อยละ 100

ประกาศ

ความถูกต้องข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์

ข่าวการรับสมัครนักศึกษา

ร้อยละ 100

ข่าวการรับสมัครนักศึกษา

คําสั�ง

ร้อยละ 100

คําสั�ง

No

ลงนาม
Yes

ความถูกต้องของประกาศ

อนุ มตั ิ
Yes
Yes

10

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

30

รายชื�อคณะกรรมการรับสมัคร
ความถูกต้องของคําสั�ง
นักศึกษา

No

ฝ่ายบริการการศึกษาคณะ ดําเนินการ
4 จัดทําคําสั�งคณะกรรมการรับสมัคร
นักศึกษาผ่านระบบ E-office และแจ้ง
เวียนคําสั�งไปยังผู้เกี�ยวข้อง

5

จัดเตรียมเอกสารการรับสมัคร /
สถานที�

จัดทําสัง�
คณะกรรมการรับ
สมัครนักศึกษา

อนุมัตแ
ิ ละ
ลงนาม
คําสั�ง

-รายชื�อผู้สมัครเข้ารับการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษา
-ใบเสร็จรับเงิน
2 -แบบฟอร์มในกรอกใบสมัคร
-คําสั�งคณะกรรมการการรับ
สมัคร

จัดเตรี ยมเอกสาร
การรับสมัคร /
สถานที�

6 ดําเนินการรับสมัคร

ดําเนิ นการรับ
สมัคร

7 สรุปรายชื�อผู้สมัคร

สรุ ปรายชื�อ
ผูส้ มัคร

-สําเนาบัตรประชาชน
-วุฒิการศึกษา
-รูปถ่าย

30

3

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา

ใบรับสมัครนักศึกษา

ความถูกต้องของเอกสารใน
การรับสมัคร/สถานที�ความ เอกสารการรับสมัคร/สถานที�
ร้อยละ 100
เหมาะสมและสะดวกในการ ในการรับสมัคร
รับสมัคร

เอกสารการรับสมัคร/
สถานที�ในการรับสมัคร

ความถูกต้องและครบถ้วนของ
จํานวนผู้สมัคร
เอกสารแนบที�ใช้ในการสมัคร

ร้อยละ 100

จํานวนผู้สมัคร

ร้อยละ 100

รายชื�อผู้สมัคร

ความถูกต้องและครบถ้วนขอ รายชื�อผู้สมัคร
รายชื�อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

-รายชื�อผู้สิทธิ�สอบสัมภาษณ์
และการสอบปฏิบัติ
ความถูกต้องของเอกสารใน
2
-คําสั�งคณะกรรมการรับสมัคร การสอบสัมภาษณ์
นักศึกษา

จัดเตรียมเอกสารในการ
สอบสัมภาษณ์และการ
สอบปฏิบ ัติ

8 ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารในการ
สอบสัมภาษณ์

อํานวยความสะดวก
ในการสอบสัมภาษณ์

อํานวยความสะดวกในการสอบ
9
สัมภาษณ์
สรุปรายชื�อผู้ที�ผ่านการคัดเลือกเข้า

สรุ ปรายชื�อผูท้ ผี� า่ นการ
คัดเลือกเข้าศึกษา

แจ้งรายชื�อผู้ที�ผ่านการคัดเลือกเข้า

แจ้งรายชื�อผูท้ ผี� า่ น
การคัดเลือกเข้าศึกษา
ไปยังผูเ้ กีย� วข้องและ
ประกาศลงบอร์
คประชาสัมพันธ์

10 ศึกษา

11 ศึกษาไปยังผู้เกี�ยวข้องให้ทราบโดย
ทั�วกัน
นําข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
ยังเว็ปไซต์
มหาวิทยาลัย

รายชื�อและสถานที�สอบ
1 สัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ�สอบ
สัมภาษณ์ทุกคน

ความถูกต้องและครบถ้วนใน ให้บริการและอํานวยคความ
การให้บริการผู้สมัครเข้าศึกษา สะดวกแก่ผู้สมัครเข้าศึกษา ร้อยละ 100
และอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ และอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์

-เกณฑ์การให้คะแนน
ความถูกต้องและครบถ้วน
-แบบประเมินผลการสอบสัม
รายชื�อผูม้ ีสิทธิ�เข้าศึกษา
ภาษณฑ์

3

เอกสารในการสอบสัมภาษณ์ ร้อยละ 100

รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

10

ประกาศผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ความถูกต้องและครบถ้วน
ของข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รายชื�อผู้ที�
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

15

ข้อมูลผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ความถูกต้องของบันทึก
ข้อความ

นําข้อมูลเข้าระบบเพื�อใช้ใน
ร้อยละ 100
การรายงานตัวนักศึกษา

เอกสารในการสอบ
สัมภาษณ์

ให้บริการและอํานวยค
ความสะดวกแก่ผู้สมัครเข้า
ศึกษา และอาจารย์ผู้สอบ
สัมภาษณ์

รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ประชาสัมพันธุ์รายชื�อผู้ที�
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

นําข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ยงั เว็ป
ไซต์/fackbook คณะ

ไม่ถูกต้อง

จัดทําบันทึกนําส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ�เข้า
12 ศึกษาไปยังงานรับเข้ากองบริการ
การศึกษา

ทําบันทึกนําส่งข้อมูลผู ้
มีสิทธิ�เ ข้าศึกษา

ตรวจสอบ
และลงนาม

นําข้อมูลเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื�อใช้ใน
การรายงานตัว

รวบรวมเอกสารการเบกจาย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
13 ดําเนินการรับสมัครนําส่งฝ่าย
การเงินคณะ

นําข้อมูลเข้าระบบเพื�อใช้
ในการรายงานตัวนักศึกษา

ถูกต้อง

รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ าย
ค่าตอบแทนคณะกรรม

จัดทําสรุ ปยอดเงิ น
เพื�อทําเรื� องเบิกจ่าย

'-คําสั�งคณะกรรมการรับสมัคร
ความถูกต้องและครบถ้วนของ เบิกจ่ายค่าตอบแทน
นักศึกษา
เอกสารแนบเพื�อใช้ในการ คณะกรรมการดําเนินการรับ ร้อยละ 100
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่
เบิกจ่ายค่าตอบแทน
สมัคร
-ใบเซ็นต์ชื�อปฏิบัตงาน
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เบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการดําเนินการ
รับสมัคร

� สุด
สิน

รวม

มายเหตุ

ผูจัดทํา ............นายวรงค ชื่นครุฑ..................

ผูอนุมัติ ............ผศ.ดร.อาณัติ ตะปนตา ...............

(ตําแหนง ....หัวหนาฝายบริการการศึกษา....)
ผูควบคุม ........ผศ.ดร.ปยะดา อาชายุทธการ...........

ตําแหนง
วันที่
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คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
....2..../...มกราคม.../...2562....

(ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา
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ตัวชี�วัด (KQI)
รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ร้อยละ 100 รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

7.2 วิธีการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)
7.2.1 งานจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณ
ุ ภาพ (QWI)
งานจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป
คําจํากัดความ

แผนรับนักศึกษา หมายถึง แผนที่ระบุจํานวนการรับนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย และสาขาวิชา ของแตละ
ปการศึกษา ซึง่ ใชในวางแผนประชาสัมพันธสําหรับการรับนักศึกษาใหม และวางแผนการจัดการเรียนใหกับนักศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. รวบรวมขอมูลการรับสมัครนักศึกษา
ในปที่ผานมา
2. นําขอมูลหารือและกําหนดจํานวน
การรับนักศึกษาใหม
3. จัดทําแผนและแจงใหสาขาวิชาทราบและวางแผนการ
ประชาสัมพันธ
4. ทําบันทึกขอความไปยังกองบริการการศึกษา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

2 ชั่วโมง
30 นาที

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวของ

แผนรับจํานวน
นักศึกษา

บันทึกขอความ
นําสงแผนรับ
นักศึกษา

7.2.2 งานการจัดสอบปฏิบตั ิและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณ
ุ ภาพ (QWI)
การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร
คําจํากัดความ

สอบปฏิบัติ หมายถึง การคัดเลือกนักศึกษา โดยมีวิธีการใหผถู ูกคัดเลือกไดเขาทดสอบความสามารถทาง
วิชาชีพอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งถาผานเกณฑแลวจะผานการคัดเลือกได
สอบสัมภาษณ หมายถึง การคัดเลือกนักศึกษา โดยมีวิธีการสอบสัมภาษณผถู ูกคัดเลือก โดยการแสดง
ความสามารถในการตอบคําถาม บุคลิกภาพและไหวพริบปฏิภาณ ไดอยางคลองแคลวและเหมาะสม
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. รับรายชือ่ ผูสมัครสอบจากกองบริการการศึกษา/สําเนา
ติดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบหนาคณะและหนาหองสอบ
2. ประสานสาขาวิชา(ทัง้ ระบบe-officeและประสาน
โดยตรง)เพื่อสงกรรมการคุมสอบ เจาหนาทีจ่ ดั ลําดับ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

4 วัน 3 ชั่วโมง
35 นาที

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่ฝาย บัญชีรายชื่อ/บอรด
บริการการศึกษา ประกาศ
รายชื่อรายชื่อ
กรรมการคุมสอบ
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา
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นักศึกษาชวยงาน รวบรวม พิมพสรุป เพื่อจัดทําบันทึก
ขอความสงขอมูลไปยังกองบริการการศึกษาแตงตั้งฯ
3. กองบริการฯ นําใบรายชือ่ มาจัดพิมพลงในแบบฟอรม
ประเมินการสอบคัดเลือกแยกเปนสาขาวิชา และตรวจสอบ
ใหตรงรายชื่อผูม ีสิทธิ์สอบ
4. กองบริการฯ เตรียมเอกสาร/พิมพขอสอบ/สําเนา
ขอสอบ/พิมพใบบัญชีรายชื่อการปฏิบัติงานและเตรียม
อุปกรณในการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ
5. รับทราบคําสั่งและประสานงานคณะกรรมการรับสมัคร
ทราบ/เขารวมประชุม
6. จัดเตรียมสถานที่ในการจัดสอบ ติดใบรายชือ่ ผูเขาสอบ
และการอํานวยความสะดวกใหผูปกครอง หรืออื่นๆ
7. ดูแลกองกลาง รับ-สง ขอสอบ ประสานงานกรรมการ
กองบริการการศึกษา อํานวยความสะดวกผูเขาสอบ ตรวจ
นับขอสอบระหวางกรรมการและกองบริการการศึกษา
8. ตรวจสอบผลการสอบจากคณะกรรมการและสรุปผล
สอบ
9. นําสงผลสอบไปยังกองบริการการศึกษา

เจาหนาที่จัดลําดับ
กรรมการกองกลาง
ใบคะแนน/แบบ
ประเมินผลสอบ
เอกสารในการ
สอบ/ขอสอบ/ใบ
เซ็นชื่อปฏิบัติงาน/
อุปกรณในการจัด
สอบ

เอกสารการลงชื่อ
การปฏิบัติงาน
เอกสารผลสอบ
ปฏิบัติและ
สัมภาษณ

7.2.3 งานการรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย)
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณ
ุ ภาพ (QWI)
การรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย)
คําจํากัดความ

การรับตรงที่คณะ/วิทยาลัย หมายถึง การรับสมัครนักศึกษาใหม โดยระดับหนวยงานคณะ/วิทยาลัย เปน
ผูดําเนินการเอง ซึ่งตองมีการประชาสัมพันธ วางแผนการรับสมัคร ประกาศการรับสมัคร จํานวนผูสมัคร การสอบ
คัดเลือกและแจงประกาศผลการคัดเลือก และอื่นๆ
ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ฝายบริการการศึกษา คณะดําเนินการจัดทําปฏิทินการ
รับสมัครนักศึกษา รอบพิเศษ รอบที่ 6
2. ทําบันทึกผานระบบ E-office ขออนุมัติประกาศรับ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
6 วัน 4 ชั่วโมง
20 นาที

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่ฝาย ปฏิทินวิชาการ
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัคร
นักศึกษาใหม
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา
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สมัครนักศึกษาใหม
3. แจงผูเกี่ยวของประกาศรับสมัคร (อินเตอรเน็ต/
ขาวสารประชาสัมพันธ)
4. ฝายบริการการศึกษาคณะ ดําเนินการจัดทําคําสั่ง
คณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาผานระบบ E-office และ
แจงเวียนคําสั่งไปยังผูเกี่ยวของ
5. จัดเตรียมเอกสารการรับสมัคร /สถานที่

6. ดําเนินการรับสมัคร

7. สรุปรายชื่อผูสมัคร
8. ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารในการสอบสัมภาษณ
9. อํานวยความสะดวกในการสอบสัมภาษณ
10. สรุปรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษา
11. แจงรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาไปยัง
ผูเกี่ยวของใหทราบโดยทั่วกัน
12. จัดทําบันทึกนําสงขอมูลผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไปยังงาน
รับเขากองบริการการศึกษา
13. รวบรวมเอกสารการเบิกจายคาตอบแทน
คณะกรรมการดําเนินการรับสมัครนําสงฝายการเงินคณะ

รายชื่อคณะกรรมการ
รับสมัครนักศึกษา
-รายชื่อผูสมัครเขารับ
การสอบคัดเลือกเขา
ศึกษา
-ใบเสร็จรับเงิน
-แบบฟอรมในกรอก
ใบสมัคร
-คําสั่งคณะกรรมการ
การรับสมัคร
ใบรับสมัครนักศึกษา
-รายชื่อผูสิทธิ์สอบ
สัมภาษณและการ
สอบปฏิบัติ
ขอมูลผูมีสิทธิ์เขา
ศึกษา
-คําสั่งคณะกรรมการ
รับสมัครนักศึกษา
-ประกาศรับสมัคร
นักศึกษาใหม
-ใบเซ็นชื่อปฏิบตั ิงาน

7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน

การดําเนินการดานการวางแผนรับนักศึกษา การรับสมัคร การสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ
ในระดับมหาวิทยาลัย มีการใชโปรแกรมใชการดําเนินงาน พิมพขอมูล ทัง้ นี้ เฉพาะการดําเนินการรับสมัคร
นักศึกษา ระดับหนวยงาน คณะ/วิทยาลัย จะใชแบบฟอรมภายในหนวยงาน โดยมีแบบฟอรมภายใน
หนวยงาน ดังนี้

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา
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1. แบบฟอรมใบสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา
2. แบบฟอรมรายชื่อผูสมัครสอบสัมภาษณ
3. แบบฟอรมสรุปผลการสอบสัมภาษณ
4. แบบฟอรมสรุปรายชื่อบุคคลที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษา

7.4 เอกสารอางอิง

1. บันทึกขอความ
2. เอกสารทีใ่ ชในการสอบ
3. ปฏิทินวิชาการ มหาวิทยาลัย
4. ปฏิทินการรับสมัคร ประจําปการศึกษา
5. ประกาศการรับสมัครและประกาศผูที่ผานการคัดเลือก
6. คําสั่งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ประจําปการศึกษา

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

รอยละของนักศึกษาที่รายงานตัวไมนอยกวารอยละ 80 ของแผนการรับนักศึกษาที่ผานการอนุมัติ

9. ระบบติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป
กระบวนการการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร และกระบวนการรับสมัครนักศึกษา รับ
ตรงระดับคณะนั้น มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังนี้
9.1 งานการจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป
กิจกรรม
1. รวบรวมขอมูลการรับสมัครนักศึกษา
ในปที่ผานมา
2. นําขอมูลหารือและกําหนดจํานวน
การรับนักศึกษาใหม
3. จัดทําแผนและแจงใหสาขาวิชาทราบ
และวางแผนการประชาสัมพันธ
4. ทําบันทึกขอความไปยังกองบริการ
การศึกษา

ระยะเวลา
ดําเนินการ
เดือนมิถุนายน,

2 ชั่วโมง
30 นาที

ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับ

หัวหนาฝายบริการ
คณบดี
การศึกษา, รองคณบดีฝาย
วิชาการ
หัวหนาฝายบริการ
การศึกษา
หัวหนาฝายบริการ
การศึกษา
หัวหนาฝายบริการ
การศึกษา

คณบดี
คณบดี
คณบดี

9.2 งานการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา
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กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

เดือนมกราคม เจาหนาทีฝ่ ายบริการ
การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ
– กรกฏาคม การศึกษา หัวหนาฝาย
รอบที่ 1 -5
4 วัน 3 ชั่วโมง บริการการศึกษา
35 นาที
1. รับรายชือ่ ผูสมัครสอบจากกองบริการการศึกษา/
เจาหนาที่ฝายบริการ
สําเนาติดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบหนาคณะ
การศึกษา หัวหนาฝาย
และหนาหองสอบ
บริการการศึกษา
2. ประสานสาขาวิชา(ทัง้ ระบบe-officeและ
เจาหนาที่ฝายบริการ
ประสานโดยตรง)เพื่อสงกรรมการคุมสอบ
การศึกษา หัวหนาฝาย
เจาหนาทีจ่ ัดลําดับ นักศึกษาชวยงาน รวบรวม
บริการการศึกษา
พิมพสรุป เพือ่ จัดทําบันทึกขอความสงขอมูลไปยัง
กองบริการการศึกษาแตงตั้ง
3. กองบริการฯ นําใบรายชือ่ มาจัดพิมพลงใน
เจาหนาที่ฝายบริการ
แบบฟอรมประเมินการสอบคัดเลือกแยกเปน
การศึกษา หัวหนาฝาย
สาขาวิชา และตรวจสอบใหตรงรายชือ่ ผูมีสิทธิ์สอบ
บริการการศึกษา
4. กองบริการฯ เตรียมเอกสาร/พิมพขอสอบ/
เจาหนาที่ฝายบริการ
สําเนาขอสอบ/พิมพใบบัญชีรายชื่อการปฏิบัตงิ าน
การศึกษา หัวหนาฝาย
และเตรียมอุปกรณในการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ
บริการการศึกษา
5. รับทราบคําสั่งและประสานงานคณะกรรมการ
รับสมัครทราบ/เขารวมประชุม
6. จัดเตรียมสถานที่ในการจัดสอบ ติดใบรายชือ่ ผู
เขาสอบ และการอํานวยความสะดวกใหผูปกครอง
หรืออื่นๆ
7. ดูแลกองกลาง รับ-สง ขอสอบ ประสานงาน
กรรมการ กองบริการการศึกษา อํานวยความ
สะดวกผูเขาสอบ ตรวจนับขอสอบระหวาง
กรรมการและกองบริการการศึกษา
8. ตรวจสอบผลการสอบจากคณะกรรมการและ
สรุปผลสอบ
9. นําสงผลสอบไปยังกองบริการการศึกษา

ผูกํากับ
รองคณบดี
ฝายวิชาการ
คณบดี
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ

เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา
เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา
เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา
เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา

รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี

รองคณบดีฝาย
วิชาการ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ

9.3 งานการรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย)
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา
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ระยะเวลา
ดําเนินการ
เดือนมิถุนายน –
การรับสมัครนักศึกษา รับตรง ระดับคณะ กรกฏาคม
รอบที่ 6 (พิเศษ)
6 วัน 4 ชั่วโมง
20 นาที
1. ฝายบริการการศึกษา คณะดําเนินการ
จัดทําปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา รอบ
พิเศษ รอบที่ 6
2. ทําบันทึกผานระบบ E-office ขออนุมัติ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม
กิจกรรม

3. แจงผูเกี่ยวของประกาศรับสมัคร
(อินเตอรเน็ต/ขาวสารประชาสัมพันธ)
4. ฝายบริการการศึกษาคณะ ดําเนินการ
จัดทําคําสั่งคณะกรรมการรับสมัคร
นักศึกษาผานระบบ E-office และแจง
เวียนคําสั่งไปยังผูเกี่ยวของ
5. จัดเตรียมเอกสารการรับสมัคร /สถานที่
6. ดําเนินการรับสมัคร
7. สรุปรายชื่อผูส มัคร
8. ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารในการสอบ
สัมภาษณ
9. อํานวยความสะดวกในการสอบ
สัมภาษณ
10. สรุปรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกเขา
ศึกษา
11. แจงรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกเขา
ศึกษาไปยังผูเกีย่ วของใหทราบโดยทั่วกัน

ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับ

เจาหนาทีฝ่ ายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
คณบดี

เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา
เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา
เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา
เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา

รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี

เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา
เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา
เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา
เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา
เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา
เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา
เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา

รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา
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กิจกรรม
12. จัดทําบันทึกนําสงขอมูลผูมีสิทธิ์เขา
ศึกษาไปยังงานรับเขากองบริการ
การศึกษา
13. รวบรวมเอกสารการเบิกจาย
คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการรับ
สมัครนําสงฝายการเงินคณะ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา
เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา

ผูกํากับ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ข
แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน

แบบฟอรมใบสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา

เลขที่ใบสมัคร.................

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา กรุงเทพมหานคร
ประจําปี การศึกษา .........
ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบที่ 6)
เลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูส้ มัครในทะเบียนบ้าน
(ทําเครื่องหมาย  ในช่อง

ในรายละเอียดด้านล่าง)

ชื่อผูส้ มัคร

นาง

นาย

นางสาว ............................................................................................................

เพศ
ชาย
หญิง อายุ ............ ปี เชื้อชาติ..................................สัญชาติ..............................................
ทีอ่ ยู่ทต่ี ดิ ต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ ...................หมูท่ .่ี ........ซอย........................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................
โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้.....................................................................................................................

สถานภาพทางการศึกษา
กําลังเรียนชัน้ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า ทีโ่ รงเรียน .........................................สาย....................เกรดเฉลีย่ สะสม................
กําลังเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.)เทอมสุดท้ายที่ .........................................................เกรดเฉลีย่ สะสม................
สําเร็จชัน้ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า จากโรงเรียน ............................................สาย....................เกรดเฉลีย่ สะสม................
สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(กศน.) เมือ่ พ.ศ. ..........จาก.........................................เกรดเฉลีย่ สะสม................
อืน่ ๆ......................................................................................................................................เกรดเฉลีย่ สะสม................

สมัครคัดเลือก
สาขาวิชา ........................................................................................................ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือกฯ ประจําปี การศึกษา ........
หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่ าฝื นระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกดังกล่าว หรือข้อความนัน้ ไม่เป็ นความ
จริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตดั สิทธิ์เกี่ยวกับการเข้าศึกษาหรือสิทธิ์ทไ่ี ด้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
กรุงเทพมหานคร และไม่มสี ทิ ธิ์เรียกร้องใดๆ
ลงชื่อ...........................................................................ผูส้ มัคร

(เขียนตัวบรรจง)

แบบฟอรมรายชื่อผูสมัครสอบสัมภาษณ

รายชื�อเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา ประเภทรับตรง (รอบพิเศษ)
ในวันที� 3 , 4 , 7 , 8 และ 9 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุมเล็ก 26108 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลําดับที�

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รหัสบัตรประจําตัว
ประชาชน

ชื�อ - นามสกุล

รหัส
สาขาวิชา

สาขาวิชา

แบบฟอรมสรุปผลการสอบสัมภาษณ

การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา ประเภทรับตรง (รอบ พิเศษ)
ณ ห้องประชุมเล็ก 26108 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลําดับที�

ชื�อ - นามสกุล

รหัส
สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
กรรมการสอบสัมภาษณ์ ..........................................................

สาขาวิชา

หัวข้อการสอบสัมภาษณ์
การแต่งกาย

บุคลิกภาพ

ปฏิภาณ ไหวพริบ การแก้ไขปัญหา

สรุปผล

แบบฟอรมสรุปรายชือ่ บุคคลที่ผานการคัดเลือก
เขาศึกษา

สรุปรายชื�อบุคคลที�ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจําปี .............. ประเภทรับตรง (รอบที� ..........) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที� ............................................. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลําดับที� เลขบัตรประจําตัวประชาชน คํานําหน้า

ชื�อ

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 :

หน้าที� 1 ใน 1

คณะผูจัดทํา
คูมือปฏิบตั ิงานกระบวนการรับนักศึกษา
1. นายวรงค ชื่นครุฑ หัวหนาฝายบริการการศึกษา
2. นางสาวนภาพร ทองรัตนชาติ เจาหนาทีฝ่ า ยบริการการศึกษา
3. นางสาววิภาวดี วงศพฒ
ุ ิเลิศ เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา
4. นายปวิตร คงประเสริฐ เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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