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ก 
 

ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการรับสมัครนักศึกษานี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน การรับนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้
สามารถน ากระบวนการไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน 

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

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการรับนักศึกษา ส าหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการรับนักศึกษาของ
หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการรับสมัครนักศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การรับนักศึกษา หมายถึง การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(1) ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

1. ก าหนดนโยบาย 
2. ก ากับดูแลการรับสมัครให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
3. ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตัดสินและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน 
4. อ านวยความสะดวกต่างๆในการด าเนินงาน 

(2) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(คณบดี/ผู้อ านวยการ) 
 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีปฏบิัติ 
2. ก าหนดการประเมิน หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน 

(3) คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์/ตรวจรา่งกาย 

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการปฏิบัติในการสอบ
สัมภาษณ์/ตรวจรา่งกาย 
2. ประสานงานต่างๆเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาสมัครสอบ 
3. จัดเตรียม ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่สอบ 
 

(4) คณะกรรมการตัดสินผลผู้มี
สิทธิ ์

1. พิจารณาตัดสนิผู้มีสทิธิ์เข้าศกึษาต่อ ตามเกณฑ์ทีก าหนด 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ 
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : คณะ/วิทยาลัย ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เปิดรับ 

ผู้รับบริการ : ผู้สมัครเข้าเรียน เข้าศึกษาในสาขาที่ต้องการและส าเร็จการศึกษา
ในระยะเวลาที่ก าหนด 

คู่ความร่วมมือ : ผู้ประกอบการ ข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย 
- ประกาศมหาวิทยาลัย  
- คู่มือระบบ TCAS ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 
 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

 ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

มีนักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาตามแผนรับ
นักศึกษา 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 

 
     

FM-WM-03 
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 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่)  

 
 
 

FM-WM-03 
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 7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
  
  

 
 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การรับสมัครนักศึกษา 

ค าจ ากัดความ 
          การรับนักศึกษา หมายถึง การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. การจัดท าประกาศรับนักศึกษา 1 วัน ฝ่ายวิชาการ  - ประกาศรับสมัคร 
2.  ประกาศรับนักศึกษา 3 เดือน ฝ่ายวิชาการ  - www.admission.ssru.ac.th 
3. การสอบสัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกาย 

3 วัน ฝ่ายวิชาการ  - แบบสอบสัมภาษณ์/ตรวจ
ร่างกาย 

4. พิจารณา 7 วัน คณะกรรมการฯ - คณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

4. ประกาศรายชื่อและรายงานตัว 1 วัน ฝ่ายวิชาการ  - ประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
5. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ที่ 
Website : 
https://student.mytcas.com/ 

1 วัน ฝ่ายวิชาการ /
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนัน
ทา 

Website : 
https://student.mytcas.com/ 

6. มอบตัวเป็นนักศึกษา 1 วัน ฝ่ายวิชาการ /
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนัน
ทา 

 

  
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

FM-…-01 แบบฟอร์มสัมภาษณ์ 
 

 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 

7.4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2561 
  7.4.2 ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ.2560 
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  7.4.3 ประกาศรับสมัคร 
 
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1) ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจ าปี 
  
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครนักศึกษานั้น มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของ กระบวนการ 

พฤศจิกายน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณบด ี

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม – 
มกราคม 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณบด ี

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

มกราคม รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณบด ี

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

มกราคม รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณบด ี

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

กุมภาพันธ ์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณบด ี

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

กุมภาพันธ ์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณบด ี

 
 
 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้า นายนพปฎล อินยาศรี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษาในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 
 โดยยินยอมให้นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา รักษาการณ์หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษาน า
กระบวนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษา มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 
เป็นต้นไป   
 

      ให้ไว้  ณ  วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
      
          
                        

      นายนพปฎล อินยาศรี 
                                                              (หัวหนา้ส านักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) 

                
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 10 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

 
 
 
 



 

 12 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา 

คณะผู้จัดท า 
คู่มือปฏิบตัิงานกระบวนการรับนักศึกษา 

 
1.นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา  รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 



 

คู่มอืการปฏบิัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชริะ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


