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ค ำน ำ 
 

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปีนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานการจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปีเพ่ือการด าเนินจัดท าแผนการรับนักศึกษา
ประจ าปีในแต่ละการศึกษามีจ านวนที่สอดคล้องกับแผนการรับเล่มหลักสูตรภายใต้ข้อก าหนดของส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา และสถานการณ์ปัจจุบัน โดยฝ่ายบริการการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ให้สามารถน า
กระบวนการจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปีนี้ ไปปฏิบัติงานในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ    
3) ค าจ ากัดความ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของ
คู่มือฉบับนี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน 
 
 

 
            ผู้จัดท า 

      นางสาวธิดารัตน์  โชคนาควะโร 
      ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  

      กันยายน 2561 
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1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของการกระบวนการจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปี
ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการจัดท าแผนรับ
นักศึกษาประจ าปขีองหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนกำร   
 คู่มือปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปี เริ่มตั้งแต่
การท าบันทึกข้อความผ่านระบบ E-office ไปยังสาขาวิชาเพ่ือขอแผนรับจ านวนนักศึกษา และแจ้ง
เวียนบันทึกข้อความไปยังสาขาวิชา  การรวบรวมและสรุปหารือรองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี 
หรือน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ปรับปรุงแก้ไขแผนรับนักศึกษาประจ าปีตาม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ท าบันทึกข้อความน าส่งแผนรับนักศึกษาประจ าปี  ไปยังกอง
บริการการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   
3. ค ำจ ำกัดควำม  

แผนกำรรับ หมายถึง การวางแผนการรับนักศึกษาสาขาวิชาผู้บริหารคณะร่วมกันพิจารณา
ทบทวนเอกสารและข้อที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษา ตลอดจนการวางแผนก าหนดจ านวนรับ
นักศึกษาของหลักสูตรฯ เกณฑ์การรับนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือที่ใช้ในการ
คัดเลือกท่ีเหมาะสม รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

อำจำรย์  หมายถึง  หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
 นักศึกษำ หมายถึง นักเรียน นักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 
 
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 (ระบุว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้นๆ และความรับผิดชอบที่ต้องด าเนินการใน
กระบวนการ) 

 
ผู้รับผิดชอบ บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

(1) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(คณบดี/รองคณบดฝี่าย
วิชาการ) 
 

1. พิจารณา ก าหนดนโยบาย การวางแผน ก ากับดูแลแนวทางคู่มือการ
ปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปี ของคณะครุ
ศาสตร์ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย/ระดับหน่วยงานให้เป็นไป
ด้วยดี 
2. รวบรวมข้อมูลวิชาการ และน ามาสู่แผนการปฏิบตัิงานตาม
กระบวนงานบริหารงานวิชาการเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสมมี
คุณภาพและได้รับความพึงพอใจกับผู้รับบริการ 
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ผู้รับผิดชอบ บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
3. ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ปฏบิัติงานวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องการงาน
วิชาการและส่งเสริมให้มีการปฏบิัติงานตามมาตรฐานการปฏบิัตงิานที่
ก าหนด 
4.ก ากับ ติดตามให้ค าปรึกษา แนวทาง วิธีการ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเสนอแนะ ข้อปรังปรุงและพฒันางานให้มีประสทิธิภาพ 
 

(2) คณะกรรมการวิชาการคณะ
ครุศาสตร ์

1. เสนอ นโยบาย ก าหนดแนวทางการปฏบิัติงาน และคู่มือปฏบิัติงาน
การเพื่อเสนอให้ผู้บริหารได้พิจารณา 
2. รับผิดชอบการพิจารณาเกี่ยวงานวิชาการ เช่น การวางแผนก าหนด
จ านวนรับนักศึกษาของหลักสตูรฯ เกณฑ์การรับนักศึกษา กระบวนการรับ
นักศึกษา และเครื่องมือท่ีใช้ในการคัดเลือกที่เหมาะสม  

(3) ผู้ปฏิบตัิงาน (หัวหน้างาน/
เจ้าหน้าที่ระดบัปฏบิัติการ) 

1. รับผิดชอบ ดูแลการด าเนินงานวชิาการของคณะให้มีความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการจัดท าข้อมูลวิชาการ ติดตาม 
ตรวจสอบ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับวชิาการ 
2. จัดท า พิจารณา จัดเก็บข้อมูลงานวิชาการตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ในรายละเอียดหลักฐานการด าเนินงานส่วนต่างๆ ของงาน
วิชาการอย่างเป็นระบบเพื่อง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลส าคัญ 
3. ติดตาม ประสานงาน ผลการด าเนินงานตลอดกระบวนการจนเสร็จ
สมบูรณ์ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานวชิาการพร้อมน าผลการทบทวน
แนวทางและปรับปรุงการด าเนนิงาน 

 
5. ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                 (ระบุความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

5.1.1 ผู้รับบริการ อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองได้รับการอ านวยความ 
สะดวกด้านข้อมูลการศึกษาจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรงตามความต้องการ 

5.1.2 ระยะเวลาการด าเนินงานต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนอย่างมีระบบเพ่ือ 
ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในขั้นตอนการด าเนินงาน 

5.1.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวิชาการได้พัฒนาความรู้ตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้งานมี 
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงาน 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(ระบุ กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง) 
 5.2.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2557  
 5.2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา 
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6. ข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำร 
 (ระบุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการและที่มาของข้อก าหนด) 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 

ที่มำของข้อก ำหนด 
ตรงกับควำมต้องกำร

ของผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

สอดคล้องกับข้อก ำหนด
ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ/

ข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย 

ค ำนึงถึงประสิทธิภำพ
ของกระบวนกำร ควำม
คุ้มค่ำ และกำรลดต้นทุน 

1. การพิจารณาทบทวน 
ข้อมูลแผนการรับจ านวน
นักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 

   

2. การน าส่งแผนรับ
นักศึกษาประจ าปี ส่งกอง
บริการการศึกษาเพื่อเข้า
เข้าที่ประชุมต่อไป 
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7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  7.1 กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure :QWP)  
   (ระบุขั้นตอนกิจกรรมในการด าเนินงานของกระบวนการ โดยใช้แบบฟอร์มการเขียนผัง
กระบวนการ) 

7.1.1 ท าบันทึกผ่านระบบ E-office ไปยังสาขาวิชาเพ่ือขอแผนรับจ านวนนักศึกษา และแจ้ง
เวียนบันทึกข้อความไปยังสาขาวิชา   
     7.1.2 ฝ่ายวิชาการ รวบรวม และสรุปข้อมูล พร้อมหารือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี 
หรือน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  
    7.1.3 ท าบันทึกข้อความส่งแผนการรับนักศึกษาไปยังกองบริการการศึกษา 
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จทน.วิชาการ จนท.ธุรการ หวัหน้าสาขาวิชา คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ รองคณบดี คณบดี กองบริการการศกึษา นาที ชม. วนั

ไม่ถกูต้อง

1 15

2

ไมเ่หมาะสม 1

3 15

30 1

หมายเหตุ ผู้จดัท า  ............นางสาวบญันษร  สนัฐาน.................. ผู้อนุมัติ    .............รองศาสตราจารยป์รุงศักดิ ์  อัตพุฒ ...............

                    (ต าแหน่ง ....นักวิชาการศึกษา....) ต าแหน่ง                      คณบดคีณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

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

                 (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายวิชาการ....)

ตวัชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ร้อยละ90
ผลการพจิารณา
แผนรับนักศึกษา

ความถกูต้องของบนัทกุขอ้ความ

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI) (การจดัท าแผนรับนักศึกษาประจ าป)ี

รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)
ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

บนัทกึขอ้ความน าส่ง ร้อยละ100
บนัทกึขอ้ความ
น าส่ง

ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง (รหสั) จดุควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)

บนัทกึขอ้ความน าส่งแผนรับนักศึกษา

ผู้ควบคุม ........ผศ.วีระ  โชตธิรรมาภรณ์...........

ฝ่าย.....บริการการศึกษา........      งาน....งานการรับเข้าศึกษาตอ่....      กิจกรรมหลกั ...การจดัท าแผนรับนักศึกษาประจ าปี.        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน.......1...... ชั่วโมง.......30.......นาที

ท าบนัทกึผ่านระบบ E-office ไปยงั

สาขาวชิาเพ่ือขอแผนรับจ านวนนกัศึกษา

 และแจ้งเวยีนบนัทกึข้อความไปยงั

สาขาวชิา

ฝ่ายวชิาการรวบรวมและสรุปหารือรอง

คณบดีฝ่ายวชิาการและคณบดี หรือ

น าเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริหารงานวชิาการ

ท าบนัทกึข้อความไปยงักองบริการ

การศึกษา

-
ความเหมาะสมของแผนรับ
จ านวนนักศึกษา

แผนรับจ านวนนักศึกษาจากทาง
สาขาวชิา

ร้อยละ90
แผนรับจ านวน
นักศึกษาจาก
ทางสาขาวชิา

แผนรับจ านวนนักศึกษา จากทาง
สาขาวชิา

ความเหมาะสมของแผนรับ
จ านวนนักศึกษา

ผลการพจิารณาแผนรับนักศึกษา

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

การป ิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้สดุ ค ม่ือป ิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อม ยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

        

                                     
            

                   
        

                        
                     

                       

                     
                         
                    
                   
       

        
       

                   

                        
              

        
     

                   

       
      

          
              
                

ผังกระบวนกระบวนกำรจัดท ำแผนรับนักศึกษำประจ ำปี 
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7.2 วิธกีำรปฏิบัติงำนทีม่คีุณภำพ (Quality Work Instruction : QWI ) 
 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพนี้ จะครอบคลุมขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนรับนักศึกษา
ประจ าปี เริ่มตั้งแต่การท าบันทึกข้อความผ่านระบบ E-office ไปยังสาขาวิชาเพ่ือขอแผนรับจ านวน
นักศึกษา และแจ้งเวียนบันทึกข้อความไปยังสาขาวิชา จนถึงการท าบันทึกข้อความน าส่งแผนรับ
นักศึกษาประจ าปี  ไปยังกองบริการการศึกษา  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ท ำบันทึกผ่ำนระบบ E-office ไปยังสำขำวิชำเพื่อขอแผนรับจ ำนวนนักศึกษำ  
 และแจ้งเวียนบันทึกข้อควำมไปยังสำขำวิชำ 
    1.1 รับบันทึกพร้อมแบบฟอร์ม(ร่าง)แผนการรับนักศึกษาจากกองบริการการศึกษา 
    1.2 ท าบันทึกผ่านระบบ E-office ไปยังสาขาวิชาเพ่ือขอแผนรับจ านวนนักศึกษา และแจ้ง
เวียนบันทึกข้อความไปยังสาขาวิชา 

2. ฝ่ำยวิชำกำรรวบรวมและสรุปหำรือรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและคณบดี หรือน ำเสนอที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
    2.1 ฝ่ายวิชาการติดตาม รวบรวมข้อมูลแผนการรับนักศึกษาประจ าปีจากสาขาวิชา 
    2.2 น าข้อมูลแผนการรับปรึกษาคณบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี หรือน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

3.แก้ไขแผนรับนักศึกษำประจ ำปีตำมคณะกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
     3.1 ฝ่ายวิชารกด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนรับนักศึกษาประจ าปีตามมติคณบดีฝ่ายวิชาการ
และคณบดี หรือน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการลงในแบบฟอร์ม 
     3.2 ด าเนินการกรอกข้อมูลโดยค านวณอัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษา อัตราส่วน
อาจารย์ประจ า+อาจารย์พิเศษต่อนักศึกษา ลงในแบบฟอร์ม 
 

4.ท ำบันทึกข้อควำมน ำส่งแผนรับนักศึกษำประจ ำปี ไปยังกองบริกำรกำรศึกษำ 
     4.1 ฝ่ายวิชากรจัดท าบันทึกข้อความแผนรับนักศึกษาประจ าปี ไปยังกองบริการการศึกษาเพ่ือ
ด าเนินการน าเรื่องเข้าที่ประชุมต่อไป 

เริ่มต้น 
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
  (ระบุแบบฟอร์มที่ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน) 

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
FM-AM-02 
Rev : 00 

(ร่าง) แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปี 

  
 
นักวิชาการ : technical specialist         ฝ่ายบริการการศึกษา : academic section 
 
 7.4 เอกสำรอ้ำงอิง 

      7.4.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2557  
      7.4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา 
  
 8. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 (ระบมุาตรฐานการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดที่อยู่ข้างล่างสุดในผังกระบวนการปฏิบัติงาน) 
 

- ร้อยละของจ านวนรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่คณะจัดท ารับแผน
ประจ าปีไว้ 
 
 
 
  

http://www.thai2english.com/dictionary/1327931.html
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9. ระบบติดตำมประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปีนั้น         
มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ 
กระบวนการ 

ตุลาคม คณบดี/รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/ฝ่ายวิชาการ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/ฝ่ายวิชาการ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/ฝ่ายวิชาการ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/ฝ่ายวิชาการ 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป คณบดี/รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 
หมำยเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
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หนังสือรับรองกระบวนกำรปฏิบัติงำน 

 
     ข้าพเจ้า.................................................................  ต าแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ได้พิจารณา และเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานการจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปีในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 

 โดยยินยอมให้ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์น ากระบวนการปฏิบัติงานการจัดท าแผนรับ
นักศึกษา มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่.......เดือน......กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป   
 

    ให้ไว้  ณ  วันที่   .……กันยายน พ.ศ. 2561 
      
             

    (......................................................... ) 
                                   รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ 

     คณบดีคณะครุศาสตร์ 
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ภำคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
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หลกัสตูร

คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 60 60
ระดับปริญญาตรี 5  ปี ภาษาองักฤษ 60 60

คณิตศาสตร์ 60 60
วทิยาศาสตร์ท่ัวไป 60 60
การศึกษาปฐมวยั 60 60
สังคมศึกษา 60 60
เทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพวิเตอร์ 60 60

420 420 0 0 0 0 0

จ านวน
นักศึกษา
คงอยู่

จ านวน
อาจารย์
ประจ า

อัตราสว่น
อาจารยป์ระจ า
 ตอ่ นักศึกษาสาขาวิชา

  ป ี2561

แผนรับ มอบตวั
เกณฑ์ สกอ.

1:25

รวมคณะครศุาสตร์

ป ี2562
จ านวน

อาจารยพิ์เศษ

อัตราสว่นอาจารย์
ประจ า+อาจารย์

พิเศษ ตอ่ นักศึกษา

 (ร่าง) แผนรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิประจ าปกีารศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

ข้อมูล ณ วันที ่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2561

FM-AM-02 Rev : 00
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แบบตอบรับกำรสรุปแผนรับนักศึกษำ ภำคปกติ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ขอแจ้งสรุปแผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2562  ดังนี้ 
ภำคปกติ   

ยืนยันตามข้อมูลสรุปที่เสนอ 
       แก้ไขข้อมูล (ให้แก้ไขในเอกสารสรุปแผนรับนักศึกษาและสแกนส่งคืนตามเอกสารแนบมาพร้อม
นี้) 
ตำมมติสภำวิชำกำร ครั้งที่ 8/2553 (วำระที่ 5.2 ) ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คือ แผน
รับนักศึกษา ควรแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการรับนักศึกษาในปีที่ผ่านมา อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ในแต่ละสาขาวิชา งบประมาณ ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงสถานที่ 

 
จึงขอให้คณะ/วิทยำลัย/ศูนย์ให้กำรศึกษำ กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. งบประมำณ 
งบประมาณ (ประมาณการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายได้) 
ภาคปกติ .............................................................. (.............................) 
ภาคพิเศษ ............................................................ (.............................) 
2.ทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
3.สถำนที่ 
........................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................... ............................................. 

 
(................................................................ )                
             คณบดีคณะครุศาสตร์          

                                                                            ....../............../2561 
สแกนส่งคืน ฝ่ำยรับเข้ำศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ โทร. 1380 ภำยในวันที่.....เดือน.......พ.ศ. 
2561 
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คณะผู้จัดท ำ 
คู่มือปฏิบัติงำนกำรขออนุมัติเบิกค่ำตอบแทนกำรสอน 

 
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์  คณบดีคณะครุศาสตร์ 

2. อาจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร                       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3. นางรวินันท์  พระยาน้อย                             หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

4. นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร                    นักวิชาการศึกษา 

5. นางสาวกาญจนา  ดีพรม                     นักวิชาการศึกษา 

6. นางสาวไสวรินทร์  มูลจันทร์หอม                      พนักงานเงินและบัญชี ส3 
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คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


