
 

 1 

 

 



 

 ข 

ค ำน ำ 

คู่มือปฏิบัติงำน กระบวนกำรจัดท ำแผนรับนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ  

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำร ฉบับนี้  จัดท ำขึ้นเ พ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำน 

รับสมัครนักศึกษำใช้เป็นแนวทำงในกำรรับสมัครนักศึกษำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต และด ำเนินกำร 

จัดท ำแผนกำรรับนักศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำให้มีจ ำนวนที่สอดคล้องกับแผนรับนักศึกษำของหลักสูตร 

ภำยใต้ข้อก ำหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดท ำได้ศึกษำค้นคว้ำรูปแบบกำรเขียนคู่ มือกำรปฏิบัติงำน 

ตลอดจนได้ศึกษำเอกสำร ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และประกำศที่เกี่ยวข้องของบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย

รำชภัฏสวนสุนันทำ และกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือให้คู่มือปฏิบัติงำนฉบับนี้มีกระบวนกำรกำรรับสมัคร

นักศึกษำในรูปแบบที่ถูกต้อง เหมำะสม มีคุณภำพ และเป็นระบบ สำมำรถน ำกระบวนกำรจัดท ำ 

แผนรับนักศึกษำในคู่มือปฏิบัติงำนฉบับนี้ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบเดียวกันภำยใต้สถำนกำรณ์

เดียวกันในอนำคต  

คู่มือปฏิบัติงำนฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนกำร 

3) ค ำจ ำกัดควำม 4) หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 5) ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 6) ข้อกำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำร 7) กระบวนกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  

8) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และ 9) ระบบติดตำมประเมินผล 

ผู้จัดท ำจะติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จของมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดของคู่มือ

ปฏิบัติงำนฉบับนี้ เพ่ือน ำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรจัดท ำแผนรับนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 

ระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำร ต่อไป 

 

                                                                    ผู้จัดท ำ 

                                                                                       นำงสำวภำนุชนำถ  เพิ่มพูล 

                                                                             ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

                                                                                            มีนำคม 2563 
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1. วตัถปุระสงค์ค์ของกำรจดัท ำคู่มอืปฏบิตังิำน 

1.1) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของกำรกระบวนกำรจัดท ำแผนรับนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ

ส ำหรับบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 

1.2) เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรประเมินผลกำรปรับปรุงคุณภำพกระบวนกำรจัดท ำแผนรับนักศึกษำ

ประจ ำปีกำรศึกษำของหน่วยงำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  

2. ขอบเขตของกระบวนกำร 

คู่มือปฏิบัติงำนนี้ครอบคลุมขั้นตอนกระบวนกำรจัดท ำ แผนรับนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ  

เริ่มตั้งแต่กำรรับบันทึกข้อควำมผ่ำนระบบ E-office จำกเพ่ือขอแผนรับจ ำนวนนักศึกษำ และแจ้งเวียนบันทึก

ข้อควำมไปยังสำขำวิชำ กำรรวบรวมและสรุปหำรือรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและคณบดีหรือน ำ เสนอที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำร ปรับปรุงแก้ไขแผนรับนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ตำมคณะกรรมกำร

บริหำรงำนวิชำกำร ท ำบันทึกข้อควำมน ำส่งแผนรับนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ไปยังกองบริกำรกำรศึกษำ 

ตลอดจนหน่วยงำนและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3. ค ำจ ำกัดควำม  

แผนกำรรับ หมำยถึง  กำรวำงแผนกำรรับนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ในระดับบัณฑิตศึกษำ  

ของสำขำวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำร วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  

ซึ่งคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ประจ ำ และเจ้ำหน้ำที่หลักสูตรฯ ร่วมกันพิจำรณำ ทบทวนเอกสำรระเบียบ  

กฎ ข้อบังคับ และประกำศที่ เกี่ยวข้องของบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ และ

กระทรวงศึกษำธิกำร ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับนักศึกษำ ตลอดจนกำรวำงแผนก ำหนดจ ำนวนรับนักศึกษำของ

หลักสูตรฯ เกณฑ์กำรรับนักศึกษำ กระบวนกำรรับนักศึกษำ และเครื่องมือที่ใช้ในกำรคัดเลือกนักศึกษำเพ่ือเข้ำ

ศึกษำต่อที่เหมำะสม รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ  

อำจำรย์ หมำยถึง ประธำนหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์พิเศษที่สอนในหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำร วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย

รำชภัฏสวนสุนันทำ   

นักศึกษำ หมำยถึง บุคคลที่เข้ำมำศึกษำต่อหลักสูตรหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรม

กำรจัดกำร วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

บัณฑิตวิทยำลัย หมำยถึง บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เป็นหน่วยงำน 

ตำมโครงสร้ำงภำยในของมหำวิทยำลัยที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ ที่มีกำรบริหำรงำนบุคคลและงำนบริหำร
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วิชำกำรของตนเอง โดยมีหน้ำที่ก ำกับมำตรฐำนและประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  

ตำมระเบียบสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

 

 

4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ผูร้บัผดิชอบ บทบำทและหนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบ 

(1) ผู้บริหำรระดับหน่วยงำน 
(คณบดี/รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร) 

1. พิจำรณำ ก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผน ก ำกับ
ดูแลแนวทำงคู่มือกำรปฏิบัติ งำนกระบวนกำร 
จั ดท ำ แผ นรั บ นั ก ศึ กษ ำ ประจ ำ ปี ก ำ ร ศึ กษ ำ 
ของวิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ให้ด ำเนินไป
ด้วยควำมเรียบร้อย 
2 .  รวบรวมข้ อมู ลวิ ช ำกำร  และน ำ มำสู่ แผน 
กำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนงำนบริหำรงำนวิชำกำร
เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้อง เหมำะสม มีคุณภำพและ
ได้รับควำมพึงพอใจกับผู้รับบริกำร 
3. ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับผู้ปฏิบัติงำนวิชำกำร  
และผู้ เ กี่ ยวข้องกำรงำนวิชำกำรและส่ ง เสริม 
ให้มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
ที่ก ำหนด 
4. ก ำกับ ติดตำมให้ค ำปรึกษำ แนวทำง วิธีกำร  
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเสนอแนะ  
ข้อปรับปรุงและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ 

(2) คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรวิทยำลัยนวัตกรรม
และกำรจัดกำร 

1. เสนอ นโยบำย ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
แล ะคู่ มื อปฏิ บั ติ ง ำ น  เ พ่ื อ เ สนอ ให้ ผู้ บ ริ ห ำ ร 
ได้พิจำรณำ 
2. รับผิดชอบกำรพิจำรณำเกี่ยวงำนวิชำกำร เช่น 
กำรวำงแผนก ำหนดจ ำนวนรับนักศึกษำของ 
หลักสูตรฯ เกณฑ์กำรรับนักศึกษำ กระบวนกำร 
รับนักศึกษำ และเครื่องมือที่ ใช้ในกำรคัดเลือก 
ที่เหมำะสม 
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ผูร้บัผดิชอบ บทบำทและหนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบ 

(3) ผู้ปฏิบัติงำน (เจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบัติกำร) 1. รับผิดชอบ ดูแลกำรด ำ เนินงำนวิชำกำรของ 
คณะให้มีควำมเรียบร้อย  และมีประสิทธิภำพ  
โดยด ำ เนินกำรจัดท ำข้อมูลวิ ชำกำร  ติดตำม
ตรวจสอบ วิ เ ครำะห์ และประมวลผลข้ อมู ล 
ที่เก่ียวกับวิชำกำร 
2. จัดท ำ พิจำรณำ จัดเก็บข้อมูลงำนวิชำกำร 
ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติ งำน ในรำยละเอียด
หลักฐำนกำรด ำเนินงำนส่วนต่ำง ๆ ของงำนวิชำกำร
อย่ำงเป็นระบบเพื่อง่ำยต่อกำรสืบค้นข้อมูลส ำคัญ 
3.  ติดตำม ประสำนงำน ผลกำรด ำ เนินงำน  
ตลอดกระบวนกำรจนเสร็จสมบูรณ์เพ่ือให้กำร 
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
5.  จั ดท ำ รำยงำนผลกำรด ำ เนินงำนวิชำกำร 
พร้อมน ำผลกำรทบทวนแนวทำงและปรับปรุง 
กำรด ำเนินงำน 

 

5. ควำมต้องกำรของผูร้บับรกิำรและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 

5.1 ควำมต้องกำรของผูร้ับบรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

5.1.1 ผู้รับบริกำร อำจำรย์ นักศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครองได้รับกำรอ ำ นวยควำมสะดวก 

ด้ำนข้อมูลกำรศึกษำจำกหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตรงตำมควำมต้องกำร 

5.1.2 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนต้องผ่ำนกระบวนกำรขั้นตอนอย่ำงมีระบบเพ่ือประโยชน์ต่อ 

กำรด ำเนินงำน และลดข้อผิดพลำดที่อำจเกิดในข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

5.1.3 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนวิชำกำรได้พัฒนำควำมรู้ตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้งำนมีประสิทธิภำพ

บรรลุวัตถุประสงค์ตำมท่ีก ำหนด และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน 

 

5.2 กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 
5.1.1 ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560  
5.1.2 ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 
5.1.3 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง กิจกรรมวิชำกำรบัณฑิต

วิทยำลัย ส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
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6. ขอ้ก ำหนดทีส่ ำคญัของกระบวนกำร 

ข้อก ำหนดทีส่ ำคญั 

ที่มำของข้อก ำหนด 
ตรงกบัควำมตอ้งกำร 

ของผูร้บับรกิำรและผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยี 

สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด 
ดำ้นกฎหมำย ระเบยีบ/ 

ขอ้บงัคบัของมหำวทิยำลยั 

ค ำนงึถงึประสทิธภิำพ 
ของกระบวนกำร  

ควำมคุม้คำ่ และกำร 
ลดตน้ทนุ 

1. กำรพิจำรณำทบทวน 
ข้อมูลแผนกำรรับจ ำนวน 
นักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 

   

2. กำรน ำส่งแผนรับ 
นักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ
ส่งกองบริกำรกำรศึกษำ 
เพ่ือเข้ำท่ีประชุมต่อไป 

   

7. ขัน้ตอนกำรปฏบิตัิงำน 

7.1 กระบวนกำรปฏบิตัิงำนทีม่ีคุณภำพ (Quality Work Procedure: QWP) 

7.1.1 รับบันทึกข้อควำมจำกบัณฑิตวิทยำลัย เรื่อง ขอข้อมูลแผนรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ผ่ำนระบบ E-office  

7.1.2 บรรจุเรื่อง แผนรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ เป็นวำระเสนอ 

เพ่ือพิจำรณำในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร และวำงแผนในกำรรับนักศึกษำ 

7.1.3 ท ำบันทึกผ่ำนระบบ E-office ไปยังบัณฑิตวิทยำลัย (เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย  

ผ่ำนคณบดีวิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร) เพ่ือน ำส่งแผนกำรรับนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 
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ผังกระบวนกระบวนกำรจดัท ำแผนรบันกัศกึษำประจ ำปีกำรศกึษำ 
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7.2 วธิกีำรปฏบิัตงิำนทีม่ีคณุภำพ (Quality Work Instruction : QWI ) 

วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพนี้จะครอบคลุมขั้นตอนกระบวนกำรจัดท ำแผนรับนักศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ เริ่มตั้งแต่รับบันทึกข้อควำมจำกบัณฑิตวิทยำลัย เรื่อง ขอข้อมูลแผนรับนักศึกษำ 
ระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ผ่ำนระบบ E-office บรรจุเรื่องเป็นวำระเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร และท ำบันทึกผ่ำนระบบ E-office ไปยังบัณฑิตวิทยำลัย  
เพ่ือน ำส่งแผนกำรรับนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตน้ 

 รบับันทึกข้อควำมจำกบัณฑติวิทยำลยั  
เรื่อง ขอข้อมลูแผนรบันักศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีกำรศกึษำ  

ผำ่นระบบ E-office 

 บรรจุเรือ่ง แผนรบันกัศกึษำระดบับัณฑติศึกษำ ประจ ำปกีำรศึกษำ  
เป็นวำระเสนอเพื่อพจิำรณำในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรหลกัสตูร  

และวำงแผนในกำรรบันกัศึกษำ 

 ท ำบนัทึกผำ่นระบบ E-office ไปยงับัณฑติวทิยำลยั  
(เรยีน คณบดีบณัฑติวทิยำลยั ผำ่นคณบดวีทิยำลยันวตักรรม 

และกำรจดักำร) เพือ่น ำสง่แผนกำรรบันักศกึษำประจ ำปกีำรศกึษำ 

จบ 
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7.3 แบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นกำรปฏบิตัิงำน 

รหสั ชื่อแบบฟอรม์ 
FM-DP-OF-01 (ร่ำง) แผนรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
 

7.4 เอกสำรอำ้งอิง 

              7.4.1 ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560  

7.4.2 ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 

7.4.3 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง กิจกรรมวิชำกำรบัณฑิต

วิทยำลัย ส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

 

8. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

- จ ำนวนรับนักศึกษำเป็นไปตำมแผนกำรรับนักศึกษำที่หลักสูตรฯ จัดท ำรับแผนประจ ำปีกำรศึกษำไว้ 

 

9. ระบบติดตำมประเมินผล 

กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดท ำแผนรับนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำนั้น  

มีระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำร ดังนี้ 

 

กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนนิกำร ผูร้บัผดิชอบ 

1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลำ 

ในกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ 

กระบวนกำร 

ตุลำคม คณบดี/ 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

2. ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน

ของกระบวนกำร 

ธันวำคม, มีนำคม, 

กรกฎำคม, กันยำยน 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร/ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

3. รวบรวมและสรุปผลกำรติดตำมประเมินผล ธันวำคม, มีนำคม, รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร/ 
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กำรด ำเนินงำนของกระบวนกำร กรกฎำคม, กันยำยน ฝ่ำยวิชำกำร 

4. รำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผล 

กำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรต่อผู้บังคับบัญชำ

เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกระบวนกำร 

ธันวำคม, มีนำคม, 

กรกฎำคม, กันยำยน 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร/ 
ฝ่ำยวิชำกำร 

5. น ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงกระบวนกำร ธันวำคม, มีนำคม, 

กรกฎำคม, กันยำยน 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร/ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

6. ประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน

ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

ตุลำคมของปีถัดไป คณบดี/ 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก  
แบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นกำรปฏิบตังิำน 
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แผนรบันกัศกึษำระดบับัณฑติศกึษำ ประจ ำปกีำรศกึษำ 2563 
 วิทยำลยันวตักรรมและกำรจดักำร มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสนุนัทำ 

 
       

 
 

 หลักสตูร สำขำวชิำ 
แผนรบั ป ี

2563 
จ ำนวน

นักศึกษำคงอยู ่
จ ำนวนอำจำรย์

ประจ ำ 
อัตรำสว่นอำจำรย์
ประจ ำตอ่นักศกึษำ 

จ ำนวนอำจำรย์
พิเศษ 

อัตรำสว่นอำจำรย์
ประจ ำ+อำจำรย์

พิเศษ ต่อนักศึกษำ ภำค 
ระดบัปรญิญำเอก                 
ปรัชญำดุษฏีบณัฑติ นวัตกรรมกำรจดักำร 70   117 7 1:23 15 1:7 
                  

         

         

         จ ำนวนนกัศกึษำคงอยู ่หมำยถงึ นกัศกึษำทกุคนทีย่งัไมส่ ำเร็จ
กำรศกึษำ 
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