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คํานํา 

คูมือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําปการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  

หลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร และ หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการคุณภาพฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานรับสมัครนักศึกษาใชเปนแนวทางในการรับสมัคร

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และดําเนินการจัดทําแผนการรับนักศึกษาในแตละปการศึกษาใหมี

จํานวนท่ีสอดคลองกับแผนรับนักศึกษาของหลักสูตร ภายใตขอกําหนด กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ ผูจัดทําได

ศึกษาคนควารูปแบบการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ตลอดจนไดศึกษาเอกสาร ระเบียบ กฎ ขอบังคับ และ

ประกาศท่ีเก่ียวของของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให

คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้มีกระบวนการการรับสมัครนักศึกษาในรูปแบบท่ีถูกตอง เหมาะสม มีคุณภาพ และเปน

ระบบ สามารถนํากระบวนการจัดทําแผนรับนักศึกษาในคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ไปปรับใชในการปฏิบัติงานใน

รูปแบบเดียวกันภายใตสถานการณเดียวกันในอนาคต  

คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 

3) คําจํากัดความ 4) หนาท่ีความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ 

ระเบียบท่ีเก่ียวของ 6) ขอกาหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

ผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดของคูมือ

ปฏิบัติงานฉบับนี้ เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ตอไป 

 

                                                                    ผูจัดทํา 

                                                                                        นายวรเมธี บุญยก 

                                                                             ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

                                                                                            มีนาคม 2562 
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1. วัตถุประสงคคของการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 

1.1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของการกระบวนการจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําปการศึกษา

สําหรับบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

1.2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการจัดทําแผนรับนักศึกษา

ประจําปการศึกษาของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  

 

2. ขอบเขตของกระบวนการ 

คู มือปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนกระบวนการจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําปการศึกษา  

เริ่มตั้งแตการรับบันทึกขอความผานระบบ E-office จากเพ่ือขอแผนรับจํานวนนักศึกษา และแจงเวียนบันทึก

ขอความไปยังสาขาวิชา การรวบรวมและสรุปหารือรองคณบดีฝายวิชาการและคณบดีหรือนําเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ปรับปรุงแกไขแผนรับนักศึกษาประจําปการศึกษา ตามคณะกรรมการ

บริหารงานวิชาการ ทําบันทึกขอความนําสงแผนรับนักศึกษาประจําปการศึกษา ไปยังกองบริการการศึกษา 

ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบท่ีมีสวนเก่ียวของ 

 

3. คําจํากัดความ  

แผนการรับ หมายถึง  การวางแผนการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา  

ของหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงคณะผูบริหาร คณาจารยประจํา และเจาหนาท่ีหลักสูตรฯ รวมกันพิจารณา 

ทบทวนเอกสารระเบียบ กฎ ขอบังคับ และประกาศท่ีเก่ียวของของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา และกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเก่ียวของกับการรับนักศึกษา ตลอดจนการวางแผนกําหนดจํานวนรับ

นักศึกษาของหลักสูตรฯ เกณฑการรับนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก

นักศึกษาเพ่ือเขาศึกษาตอท่ีเหมาะสม รวมถึงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

อาจารย หมายถึง ประธานหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยพิเศษท่ีสอนในหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

นักศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีเขามาศึกษาตอหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

การปกครอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนหนวยงาน 

ตามโครงสรางภายในของมหาวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ท่ีมีการบริหารงานบุคคลและงานบริหาร

วิชาการของตนเอง โดยมีหนาท่ีกํากับมาตรฐานและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

(1) ผูบริหารระดับหนวยงาน 

(คณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ) 

1. พิจารณา กําหนดนโยบาย การวางแผน กํากับ

ดูแลแนวทางคู มือการปฏิบัติ งานกระบวนการ 

จั ด ทํ า แผ นรั บ นั ก ศึ กษา ประ จํ า ป ก า ร ศึ กษ า 

ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ใหดําเนินไป

ดวยความเรียบรอย 

2 .  รวบรวมข อ มูลวิ ช าการ  และนํ ามาสู แผน 

การปฏิบัติงานตามกระบวนงานบริหารงานวิชาการ

เพ่ือใหเกิดความถูกตอง เหมาะสม มีคุณภาพและ

ไดรับความพึงพอใจกับผูรับบริการ 

3. ชี้แจงทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานวิชาการ  

และผู เ ก่ียวของการงานวิชาการและส ง เสริม 

ใหมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ท่ีกําหนด 

4. กํากับ ติดตามใหคําปรึกษา แนวทาง วิธีการ  

และประเมินผลการปฏิบัติงาน การเสนอแนะ  

ขอปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 

(2) คณะกรรมการบริหารวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

1. เสนอ นโยบาย กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

แล ะ คู มื อปฏิ บั ติ ง า น  เ พ่ื อ เ สนอ ให ผู บ ริ ห า ร 

ไดพิจารณา 

2. รับผิดชอบการพิจารณาเก่ียวงานวิชาการ เชน 

การวางแผนกําหนดจํานวนรับนัก ศึกษาของ 

หลักสูตรฯ เกณฑการรับนักศึกษา กระบวนการ 

รับนักศึกษา และเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก 

ท่ีเหมาะสม 

(3) ผูปฏิบัติงาน (เจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการ) 1. รับผิดชอบ ดูแลการดําเนินงานวิชาการของ 
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ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

คณะให มีความเรียบรอย  และมีประสิทธิภาพ  

โดยดํ า เนินการจัด ทําขอ มูลวิ ชาการ  ติดตาม

ตรวจสอบ วิ เ คราะห และประมวลผลข อ มูล 

ท่ีเก่ียวกับวิชาการ 

2.  จัดทํา พิจารณา จัดเ ก็บขอมูลงานวิชาการ 

ตามมาตรฐานการปฏิบั ติงาน ในรายละเอียด

หลักฐานการดําเนินงานสวนตาง ๆ ของงานวิชาการ

อยางเปนระบบเพ่ืองายตอการสืบคนขอมูลสําคัญ 

3 .  ติดตาม ประสานงาน ผลการดํ า เนินงาน  

ตลอดกระบวนการจนเสร็จสมบูรณเ พ่ือใหการ 

ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

5 .  จัด ทํารายงานผลการดํ า เนินงานวิชาการ 

พรอมนําผลการทบทวนแนวทางและปรับปรุง 

การดําเนินงาน 

 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

5.1.1 ผูรับบริการ อาจารย นักศึกษา นักเรียน ผูปกครองไดรับการอํานวยความสะดวก 

ดานขอมูลการศึกษาจากหนวยงานและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตรงตามความตองการ 

5.1.2 ระยะเวลาการดําเนินงานตองผานกระบวนการข้ันตอนอยางมีระบบเพ่ือประโยชนตอ 

การดําเนินงาน และลดขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดในข้ันตอนการดําเนินงาน 

5.1.3 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานวิชาการไดพัฒนาความรูตนเองอยูเสมอ เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ

บรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนด และเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน 

 

5.2 กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

5.1.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  

5.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

5.1.3 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กิจกรรมวิชาการบัณฑิต

วิทยาลัย สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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6. ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 

ท่ีมาของขอกําหนด 

ตรงกับความตองการ 

ของผูรับบริการและผูมี 

สวนไดสวนเสีย 

สอดคลองกับขอกําหนด 

ดานกฎหมาย ระเบียบ/ 

ขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

คํานึงถึงประสิทธิภาพ 

ของกระบวนการ  

ความคุมคา และการ 

ลดตนทุน 

1. การพิจารณาทบทวน 

ขอมูลแผนการรับจํานวน 

นักศึกษาประจําปการศึกษา 
   

2. การนําสงแผนรับ 

นักศึกษาประจําปการศึกษา

สงกองบริการการศึกษา 

เพ่ือเขาท่ีประชุมตอไป 

   

7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

7.1 กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure: QWP) 

7.1.1 รับบันทึกขอความจากบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอขอมูลแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจําปการศึกษา ผานระบบ E-office  

7.1.2 บรรจุเรื่อง แผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา เปนวาระเสนอ 

เพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร และวางแผนในการรับนักศึกษา 

7.1.3 ทําบันทึกผานระบบ E-office ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย (เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

ผานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) เพ่ือนําสงแผนการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 
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ผังกระบวนกระบวนการจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI ) 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพนี้จะครอบคลุมข้ันตอนกระบวนการจัดทําแผนรับนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา เริ่มต้ังแตรับบันทึกขอความจากบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอขอมูลแผนรับนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ผานระบบ E-office บรรจุเรื่องเปนวาระเสนอเพ่ือพิจารณา 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และทําบันทึกผานระบบ E-office ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  

เพ่ือนําสงแผนการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

 รับบันทึกขอความจากบัณฑิตวิทยาลัย  

เรื่อง ขอขอมูลแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา  

ผานระบบ E-office 

 บรรจุเรื่อง แผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา  

เปนวาระเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

และวางแผนในการรับนักศึกษา 

 ทําบันทึกผานระบบ E-office ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  

(เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 

และการจัดการ) เพ่ือนําสงแผนการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 

จบ 
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7.3 แบบฟอรมท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

รหัส ช่ือแบบฟอรม 

FM-DP-OF-01 (ราง) แผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 

 

7.4 เอกสารอางอิง 

              7.4.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  

7.4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

7.4.3 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กิจกรรมวิชาการบัณฑิต

วิทยาลัย สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

- จํานวนรับนักศึกษาเปนไปตามแผนการรับนักศึกษาท่ีหลักสูตรฯ จัดทํารับแผนประจําปการศึกษาไว 

 

9. ระบบตดิตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําปการศึกษานั้น  

มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 

 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลา 

ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ 

กระบวนการ 

ตุลาคม คณบดี/ 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 

กรกฎาคม, กันยายน 

รองคณบดีฝายวิชาการ/ 

ฝายวิชาการ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผล ธันวาคม, มีนาคม, รองคณบดีฝายวิชาการ/ 
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การดําเนินงานของกระบวนการ กรกฎาคม, กันยายน ฝายวิชาการ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผล 

การดําเนินงานของกระบวนการตอผูบังคับบัญชา

เพ่ือใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 

กรกฎาคม, กันยายน 

รองคณบดีฝายวิชาการ/ 

ฝายวิชาการ 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ ธันวาคม, มีนาคม, 

กรกฎาคม, กันยายน 

รองคณบดีฝายวิชาการ/ 

ฝายวิชาการ 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปถัดไป คณบดี/ 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

แบบฟอรมท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
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