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สารคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 

   

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัด เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนและตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์  ทั้งนี้ บุคลากรสายสนับสนุนเป็นส่วนส าคัยยิงงในการขับเคล่งอนกิจกรรมต่าง 
ๆ เพ่งอสนองตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้สามารถทัดเทียมกับหน่วยงานอ่งนและสามารถแข่งขัน 

มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัยในการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้อง
กับภารกิจในปัจจุบัน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล เพ่งอก าหนดโครงสร้างตามภาระหน้าทีง
ความรับผิดขอบ ท าการวิเคราะห์ภาระงานเพ่งอก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับพันธกิจ เพ่งอก าหนดเป็นกรอบอัตราก าลัง
ของหน่วยงาน เพ่งอให้เกิดความชัดเจน และมีความเสมอภาคในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหน่วยงานและเป็นมาตรฐาน
ในการจัดท ากรอบอัตราก าลังของหน่วยงานต่อไปในอนาคต 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้มีการทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยบุคลากรสายสนับสนุนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดของข่ายงานในแต่ละต าแหน่งและร่วมกันก าหนด
รายละเอียดต่างๆ  เพ่งอให้ได้มาซึงงข้อมูลประกอบการจัดท ากรอบอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงาน
ทีงปฏิบัติจริง  ทั้งนี้  ข้อมูลในการจัดท ากรอบอัตราก าลังดังกล่าวถึงแม้จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าทีงควรแต่ก็สามารถทีงจะใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดท ากรอบโครงสร้างของหน่วยงานได้ และหวังเป็นอย่างยิงงว่าจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
กรอบอัตราก าลังในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 
 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์) 
                                                                            คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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ค าน า 

  
          ส่งบเน่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นใน

การสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีง กระบวนการปฏิบัติงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ฝ่ายบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เห็นถึงความจ าเป็นเป็นอย่างยิงง จึงได้มีการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงาน
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริการการศึกษา มาจัดท าเป็นเล่มคู่ม่อภาระงานกรอบภาระงานและกรอบอัตราก าลัง 
ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ประจ าปีงบประมาณ 2559-2562  เพ่งอใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและอ้างอิงได้ เพ่งอเอ้่ออ านวยในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ท าให้สามารถจัดการภาระงาน บริหารงานและบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                       ในการนี้ ผู้จัดท า ขอขอบคุณหน่วยงานทีงเกีงยวข้อง ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรภายในวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการทุกท่านทีสนับสนุนการด าเนินการจัดท าคู่ม่อภาระงานกรอบภาระงานและกรอบอัตราก าลัง ฝ่าย
บริการการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ประจ าปีงบประมาณ 2559-2562 หวังเป็นอย่างยิงงว่าคู่ม่อเล่มนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริการการศึกษาและหน่วยงานอ่งนๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะใช้คู่ม่อเล่มนี้
น าไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 
 
 
                        ฝ่ายบริการการศึกษา 

    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
                   พฤษภาคม 2559 
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ส่วนที่ 1 ประวัติ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 
 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขทีง 1 ถนนอู่ทอง
นอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300  อาคารเหมวดีพิทักษ์   (อาคาร 
37)  ชั้น 1 - 4   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   โทรศัพท์  0 2160 1182-88,   โทรสาร 0 2160 1184    
เว็บไซด์ www.cim.ssru.ac.th 

         วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดตั้งขึ้นเม่งอ พ.ศ. 2540 ภายใต้ช่งอ “โครงการจัดการศึกษา
บุคลากรประจ าการส าหรับนักบริหาร”  และในปี พ.ศ. 2542 เปลีงยน “โครงการจัดการศึกษาส าหรับนัก
บริหาร” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการขณะนั้น เป็นหัวหน้า
โครงการต่อเน่งอง 

 การด าเนินงานเริงมต้นจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พาณิชยกุล อธิการบดีในขณะนั้น ได้ตก
ลงร่วมม่อกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่งอจัดการศึกษาส าหรับ 
นักธุรกิจ ผู้ประกอบการและผู้บริหารทีงยังขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนักธุรกิจ นักการเม่อง ดารา นักแสดง 
และผู้ประกอบการทีงมีกิจการของตัวเองหร่อมีหน้าทีงการงานระดับผู้บริหาร ในระยะแรกได้เปิดสอน  
2 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ กับ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต โครงการนี้ได้รับความส าเร็จอย่างดียิงง  มีนักธุรกิจและนักการเม่ องเข้ามาศึกษาและ
ส าเร็จการศึกษาออกไป มีบทบาทส าคัยในทางธุรกิจและการเม่องระดับชาติมากมายหลายท่าน เช่น สว. สส. 
สจ. อบต. ศาล หอการค้าเจ้าของธุรกิจทีงมีช่งอเสียง อาทิ ช่น  บริษัท แป้งมันและหมีงชอเฮ็ง  แว่นท๊อปเจริย 
แมงป่อง ตรีอรรถบูรณ์ อ าพลฟู๊ด ยนตร์กิจ สยามกลการ เกาะช้างซีวิวรีสอร์ท และ ECC เป็นต้น  หลายคน
ได้ส าเร็จการศึกษาและได้น าความรู้ไปต่อยอดธุรกิจของตนเพิงมขึ้นอีกมากมาย ตลอดจนไปศึกษาต่อระดับ
ปริยยาโทและเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นน าหลายแห่ง  อีกทั้งยังได้ท าความร่วมม่อและให้ทุนพนักงาน
บริษัทของตนได้เข้ามาศึกษาในเวลาต่อมา  นอกจากนี้ยังได้ท าความร่วมม่อกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท 
MK Restaurant และ แว่นท๊อปเจริย จ ากัด เพ่งอจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของบริษัทและหน่วยงาน
เพ่งอเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งระดับต้น กลางและสูง ในสาขาทีงมีอยู่ทังวประเทศ 

        ต่อมาเม่งอ พ.ศ.2548 โครงการได้ขยายหลักสูตรและสาขาวิชาเพิงมขึ้น จึงได้ปรับเปลีงยนช่งอเป็น   
“วิทยาลัยการจัดการ”  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ศรีพระจันทร์ เป็นผู้อ านวยการคนแรก  

 ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาครั้งทีง   4/2551  เม่งอวันพุธ
ทีง  26  มีนาคม  พ.ศ.2551   ได้พิจารณาให้เปลีงยนช่งอวิทยาลัยการจัดการเป็น “วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ (College of  Innovation and Management)” และด าเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน 

           ปัจจุบันวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีส านักงานตั้งอยู่ทีง อาคาร 37 ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  กรุดทอง เป็นคณบดี เปิดการเรียนการสอนด้าน

http://www.cim.ssru.ac.th/
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บริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจ ระดับปริยยาตรี โท เอก รวมทั้งสิ้นประมาณ 15 หลักสูตร การจัดการศึกษา
การเรียนการสอนทั้งภายปกติและภาคพิเศษ โดยจัดให้มีความร่วมม่อทางวิชาการกับหน่วยงานและองค์กร  
ทั้งภาครัฐและเอกชนจ านวนมาก เช่น บริษัท เซ็นทรัลรีเทล การรถไฟแห่งประเทศไทย กองทัพบก  
สภาอุตสาหกรรม บริษัทซีพี และบริษัท MK เป็นต้น 

           ปัจจุบันมีผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว จ านวนมากกว่า 3,500 คน จ าแนกเป็นภาคปกติ 250 คน และ
นักศึกษาโครงการ VIP ภาคพิเศษ จ านวน 1,000 คน และนักศึกษาในโครงการความร่วมม่อทั้งในกรุงเทพ
และในหน่วยการจัดการศึกษาต่างจังหวัด 2,300 คน 
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ส่วนที่ 2 โครงสร้าง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

          มีโครงสร้างการบริหาร ค่อ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยฯ  
โดยมีคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สนับสนุนในการบริหาร สายการบังคับบัยชา
ล าดับรองลงมาเป็นรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ล าดับ
รองลงมาอีก ค่อ  หัวหน้าส านักงาน  หัวหน้าสาขาวิชา 

 โดยในทีงนี้ พิจารณาตามสายบังคับบัยชาของสายสนับสนุนวิชาการ ภายใต้โครงสร้างล าดับรองลงมา
จากหัวหน้าส านักงาน  ซึงงจะแบ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทังวไป 
2. หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ 
3. หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 
4. หัวหน้าฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 
5. หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
6. หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
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2.1 โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน  

 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
โครงสร้างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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2.2 โครงสร้างภาระงานของหน่วยงาน 

หัวหน้าสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

คณบด ี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 

หัวหน้าส านักงาน 

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  1.1  งานธุรการและสารบรรณ 
  1.2  งานประชาสัมพันธ์ 
  1.3  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
  1.4  งานอาคาร/ยานพาหนะ 
  1.5  งานบุคลากร 
  1.6  งานเลขานุการ 
 
2.ฝ่ายคลังและพัสดุ 
  2.1  นักวิชาการเงินและบัยช ี
  2.2  จนท.บริหารงานทังวไป (บัยชี) 
  2.3  งานพัสดุ 
 

1.ฝ่ายบริการการศึกษา 

  1.1  งานบริหารงานทังวไป 
  1.2  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / 
มาตรวิทยานิพนธ์ (บัณฑิต) 
  1.3  งานหลักสูตรและการสอน 
  1.4  งานทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล 
  1.5  งานการรับเข้าศึกษาต่อ 
 

1.ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

  1.1  งานวิเคราะห์แผนงาน/
งบประมาณ 
  1.2  งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล
ปฏิบัติราชการ 
  1.3  งานประกันคุณภาพ 
  1.4  งานอาคาร/ยานพาหนะ 
  1.5  งานบุคลากร 
 

1.ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

  1.1  งานผลิตผลงานวิจัย/เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
  1.2  งานบริการวิชาการแก่สังคม 
  
 

1.ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

  1.1  งานกิจการนักศึกษา 
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ส่วนที่ 3 นิยามหรือค าจ ากัดความ 
 
1. ค าบรรยายลักษณะงาน หรือ ใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) JD  

หมายถึง การระบุขอบเขตหน้าทีงและความรับผิดชอบงาน สามารถอธิบายขั้นตอน  
step-by-step ของกิจกรรมหลัก อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมรองได้ ระบุระยะเวลาในการท างานของแต่
ละข้ันตอนอย่างละเอียด พร้อมทั้งสามารถระบตุัวชี้วัดผลงานหลักได้ 

2. กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI  
     หมายถึง การระบุงานทีงตนเองรับผิดชอบหร่อมีหน้าทีงท า โดยน าหัวข้อมาจาก JD กิจกรรม

รอง มาเขียน flow chart ให้เห็นรายละเอียดของงานทีงปฏิบัติในเชิงลึกของต าแหน่งงานประกอบด้วย ขั้นตอน 
เวลา เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจถึงภาระหน้าทีงในต าแหน่งงานของตนได้อย่างถูกต้อง 

3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP  
     หมายถึง การท างานในภาพรวมตั้งแต่เริงมต้นจนสิ้นสุดของงานนั้น ๆ โดยใช้อธิบายถึงงาน

หลักๆ ทีงน ามาจาก WI ซึงงต้องระบุวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นขั้นตอน step-by-step และ flow chart อย่าง
ละเอียดเพ่งอให้เห็นกระบวนการและความสัมพันธ์กับฝ่ายอ่งน ๆ รวมไปถึงเวลาในการท างานทั้งหมดโดยการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
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ส่วนที่ 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตราก าลังของฝ่ายบริการการศึกษา 
 

4.1 กรอบภาระงานของฝ่ายบริการการศึกษา 

      ฝ่ายบริการการศึกษา มีทั้งหมด 5 งาน ประกอบด้วย 
           1.  งานบริหารงานทังวไป มีทั้งหมด 16 กิจกรรมหลัก 

1.1 การจัดท าปฏิทินวิชาการ   
1.2 การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน  
1.3 การจัดค าสังงแต่งตั้งอาจารย์/คณาจารย์ประจ า/ทีงปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร 
1.4 การขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ 
1.5 การจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายบริการการศึกษา 
1.6 การจัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายบริการการศึกษา 
1.7 การจัดท าคู่ม่ออาจารย์พิเศษ 
1.8 การจัดโครงการ/เบิกจ่าย/สรุป ของฝ่ายบริการการศึกษา 
1.9 การจัดท าใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิเศษ/หร่อเกิน 12 ชม./ภาคพิเศษ 
1.10 การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทังวไปฝ่ายบริการการศึกษา 
1.11 จัดสอบคอมพิวเตอร์/ภาษาอังกฤษ 
1.12 การจัดท าประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
1.13 การจัดพิมพ์ – อัดส าเนาข้อสอบและค าอธิบายรายวิชา 

            
2.  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/มาตรฐานวิทยานิพนธ์ (บัณฑิต) มีทั้งหมด 11 กิจกรรมหลัก 

2.1 การจัดท าหนังส่ออนุเคราะห์/หนังส่อส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.2 การจัดท าปฐมนิเทศ/หร่อปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.3 การจัดการฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์ 
2.4 การจัดท าคู่ม่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.5 การกลังนกรองผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.6 การแต่งตั้งอาจารย์ทีงปรึกษาวิทยานิพน์/การค้นคว้าอิสระ 
2.7 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ป้องกันวิทยานิพนธ์ 
2.8 การตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
2.9 การส าเร็จการศึกษา 
2.10 การจัดท าหนังส่อตรวจสอบความเทีงยงตรงของเคร่งองม่อ/การเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระ 
 

           3.  งานหลักสูตรและการสอน มีทั้งหมด 12 กิจกรรมหลัก 

3.1 การเก็บรวบรวม มคอ.3 - 7 
3.2 การจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
3.3 การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 
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.  4. งานะเบียนและประมวลผลข้อมูล มีทั้งหมด 11 กิจกรรมหลัก 

 4.1 การเก็บรวบรวมค่าระดับคะแนน 
 4.2 การส่งเกรดผ่านระบบ Internet (อนุมัติเกรดในระบบ มหาวิทยาลัย) 
 4.3 การส่งแก้ไขค่าระดับคะแนน I และการขอส่งค่าระดับคะแนนล่าช้า กรณีไม่มีช่งอลงทะเบียน 
 4.4 การส่งค่าระดับคะแนนผ่านระบบออนไลน์ล่าช้า 
 4.5 การขอค่นสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า 
 4.6 การสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ทั้งสาขา/คณะ 
 4.7 การจัดท าซองอาจารย์ทีงปรึกษา 
 4.8 การย่งนค าร้องขอสอบภายหลัง 
 4.9 การขอแก้ไขผลการเรียน 
 4.10 การเพิงม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา 
 4.11 การเพิงม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาล่าช้า 

            
 5.  งานการรับเข้าศึกษาต่อ มีทั้งหมด 7 กิจกรรมหลัก 

5.1 การคัดเล่อกผู้เข้ารับทุน 
5.2 การจัดท าแผนรับนักศึกษา 
5.3 การจัดประชุม 
5.4 การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ กรณีมหาวิทลัยรับสมัคร 
5.5 การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ (รับตรงภาคปกติทีงคณะ/วิทยาลัย) 
5.6 การรับสมัครสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ (รับตรงภาคปกติทีงคณะ/วิทยาลัย) 
5.7 การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังส่อ            

 
 
 
 
 

3.4 การเปลีงยนรหัสรายวิชา 
3.5 การย้ายสาขาวิชาหร่อคณะ (กรณีย้ายออก) 
3.6 การขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัยอ่งนบาง

รายวิชา) 
3.7 การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรทีงครบ 5 ปีหร่อปรับรายละเอียดทั้ง

หลักสูตร 
3.8 การเปลีงยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.9 การจัดท าตารางสอบ และบรรจุข้อสอบในรายวิชาทีงมี 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป 
3.10 การขอเปิดรายวิชา 
3.11 การจัดท าตารางสอน สอนต่างคณะ 
3.12 การควบคุมตารางการใช้ห้องเรียน 
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4.2 กรอบอัตราก าลังของฝ่ายบริการการศึกษา 
       4.2.1 สรุปกรอบอัตราก าลังของฝ่ายบริการการศึกษา 

หน่วยงาน ...........ฝ่ายบริการการศึกษา.............. 

ล าดับ ชื่อ - สกลุ 
ระยะเวลาที่ใช้ (ปี) 

นาที ชั่วโมง วัน 

   1. ต าแหน่งบริการการศึกษา 

1 นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์ 34 4 230 

2 นางสาวดวงกมล  สุรพิพิธ 25 
 

237 

3 นางสาววรียา  คลังแสง 25 6 279 

4 นางสาวนันทิกา  อนุโต 20 2 314 

5 นางสาวบุรัสกร  แจ่มเมธีกุล 
 

21 230 

  เวลารวม 104 33 1290 

รวมภาระงาน 44 6 1294 

รวมภาระงานทั้งหมด 44 6 1294 

 1. ภาระงานทีงค านวณได้ทั้งหมด 1294/230 = 5.63 คน เป็นเท่ากับ 6 คน 
 

 2. จ านวนบุคลากรทีงมีอยู่ปัจจุบัน ทั้งหมด 5 คน 
   

 

3. สรุปกรอบอัตราก าลัง 6-5 = ขาดคน 1 คน (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการย่งนยันจ านวน ไม่
ต้องการรับเพิงม) 
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4.2.2 ตารางสรุปการก าหนดกรอบอัตราก าลังและต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2562 
หน่วยงาน ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
       บุคลากรในปัจจุบัน       ต าแหน่งเพิ่มใหม่ 2559-2562 

หน่วยงาน ต าแหน่ง ระดับ 
บุคลากร
ที่พึงมี ข้าราชการ 

พนักงาน
ประจ า 

พนักงาน
ชั่วคราว 

พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า รวม เพิ่ม ลด เพิ่มในปี 

                       2559 2560 2561 2562 
 ฝ่ายบริการการศึกษา                              
   1. บริการการศึกษา งานบริหารงานทังวไป ปฏิบัติการ    

 
1     1             

  
งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/มาตรฐาน
วิทยานิพนธ ์ ปฏิบัติการ  

  
 

1     
1             

  งานหลักสูตรและการสอน ปฏิบัติการ    
 

1     1             

 
งานทะเบียนและ
ประมวลผลข้อมูล ปฏิบัติการ    

1 
  1 

      
 งานรับเข้าศึกษาต่อ ปฏิบัติการ    

1 
  1 

      รวม        
 

5 
 

  5             
 

จ านวนบุคลากรทีงมีอยู่ปัจจุบัน ทั้งหมด 5 คน 
   สรุปกรอบอัตราก าลัง 6-5 = ขาดคน 1 คน (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการย่งนยันจ านวน ไม่ต้องการรับเพิงม) 
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        4.3 สรุปภาระงานของบุคลากร ตามฝ่ายบริการการศึกษา 
 
ต ำแหน่งบริกำรกำรศึกษำ 

 
                1) สรุปภาระงานของนางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์    งานบริหารงานทั่วไป 

 
 

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 
 
 
ช่งอ นางสาวศุทธินี นามสกุล ไชยรัตน์ 
ฝ่าย วิชาการ ต าแหน่ง นักวิชาการการศึกษา 
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการ 
มีภาระงานทีงปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. งาน บริหารงานทังวไป 
 1.1 กิจกรรมหลัก การจัดท าปฏิทินวิชาการ   
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....30.... นาที/ .....6... ชังวโมง/ ......1.... วัน 
 1.2 กิจกรรมหลัก การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....30.... นาที/ .....1... ชังวโมง/ ......66.... วัน 
 1.3 กิจกรรมหลัก การจัดค าสังงแต่งตั้งอาจารย์ คณาจารย์ประจ า-ทีงปรึกษา-พิเศษ-หลักสูตร 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....30.... นาที/ ..4... ชังวโมง/ .......... วัน 
 1.4 กิจกรรมหลัก การขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ...40..... นาที/ ..4... ชังวโมง/ .......... วัน 
 1.5 กิจกรรมหลัก การจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายบริการการศึกษา 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ..3... ชังวโมง/ ....4.... วัน 
 1.6 กิจกรรมหลัก การจัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายบริการการศึกษา 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ..6... ชังวโมง/ ....1.... วัน 
 1.7 กิจกรรมหลัก การจัดท าคู่ม่ออาจารย์พิเศษ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ..30.... นาที/ ..6... ชังวโมง/ .....4... วัน 
 1.8 กิจกรรมหลัก การจัดโครงการ-เบิกจ่าย-สรุป ของฝ่ายบริการการศึกษา 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ...... นาที/ ..2.. ชังวโมง/ ....64.... วัน 
 1.9 กิจกรรมหลัก การจัดท าใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิเศษ-หร่อเกิน 12 ชม.-ภาคพิเศษ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ...... นาที/ ..2.. ชังวโมง/ ....4.... วัน 
 1.10 กิจกรรมหลัก การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ -ประชุมทังวไปฝ่ายบริการ
การศึกษา 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ...... นาที/ .... ชังวโมง/ ....2.... วัน 



12 
 

 1.11 กิจกรรมหลัก การจัดสอบคอมพิวเตอร์-ภาษาอังกฤษ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ..30.. นาที/ .1… ชังวโมง/ .....13... วัน 
 1.12 กิจกรรมหลัก การจัดท าประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ….. นาที/ .3 ชังวโมง/ ......... วัน 
 1.13 กิจกรรมหลัก การจัดพิมพ์-อัดส าเนาข้อสอบและอธิบายรายวิชา 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน …..... นาที/ …3.. ชังวโมง/ .....66.... วัน 
 
สรุป เวลาทีงปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน .... ...34.... นาที/ .....4.... ชังวโมง/ .....230.... 
วัน 
เอกสารทีงต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าทีงงาน Job Description (JD) 
 
 
 

ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ         
       (ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)             (ต าแหน่ง หัวหนา้ส านักงาน)                       (ต าแหน่ง  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ) 
              ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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               2) สรุปภาระงานของนางสาวดวงกมล  สุรพิพิธ  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/มาตรฐาน
วิทยานิพนธ์ 

 
แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 
 
ช่งอ นางสาวดวงกมล  นามสกุล สุรพิพิธ 
ฝ่าย งานวิชาการ  ต าแหน่ง นักวิชาการการศึกษา 
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มีภาระงานทีงปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. งาน การจัดท าหนังส่ออนุเคราะห์/หนังส่อส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 1.1 กิจกรรมหลัก การจัดท าหนังส่ออนุเคราะห์/หนังส่อส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ……….. นาที/ ........... ชังวโมง/ ...59....  วัน 
2. งาน การจัดโครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 2.1 กิจกรรมหลัก การจัดโครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ..30 นาที/ ...7. ชังวโมง/ ...8.....  วัน 
3. งาน การจัดท าฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์ 
  3.1 กิจกรรมหลัก การจัดท าฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์ 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน .... นาที/ ...... ชังวโมง/ .....7.....  วัน 
4. งาน การจัดท าคู่ม่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 4.1 กิจกรรมหลัก การจัดท าคู่ม่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....... นาที/ ............ ชังวโมง/ ...27....  วัน 
5.งาน กลังนกรองผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5.1 กิจกรรมหลัก กลังนกรองผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ……. นาที/ .....3... ชังวโมง/ .......25....  วัน 
6. งาน การแต่งตั้งอาจารย์ทีงปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  6.1 กิจกรรมหลัก การแต่งตั้งอาจารย์ทีงปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 40 นาที/ .....1.... ชังวโมง/ ..28  วัน 
7.งาน การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ป้องกันวิทยานิพนธ์ 
  7.1 กิจกรรมหลัก การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ป้องกันวิทยานิพนธ์ 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน …….. นาที/ ..2... ชังวโมง/ ...30. วัน 
8.งาน การตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  8.1 กิจกรรมหลัก การตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 27 นาที/ ...2.. ชังวโมง/ ......49...... วัน 
9. งาน การส าเร็จการศึกษา 
  9.1 กิจกรรมหลัก การส าเร็จการศึกษา 
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  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....42... นาที/ 2  ชังวโมง/ 1 วัน 
10. งาน การจัดท าหนังส่อตรวจสอบความเทีงยงตรงของเคร่งองม่อ/การเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  10.1 กิจกรรมหลัก การจัดท าหนังส่อตรวจสอบความเทีงยงตรงของเคร่งองม่อ/การเก็บข้อมูล
วิทยานิพนธ์ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ..6.. นาที/ ..2... ชังวโมง/ ........ วัน 
 
สรุป เวลาทีงปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน 25 นาที/ ……… ชังวโมง/ 237 วัน 
เอกสารทีงต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าทีงงาน Job Description (JD)  
 
 
 
 

ลงนาม...นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ   ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ         
       (ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)             (ต าแหน่ง หัวหนา้ส านักงาน)                       (ต าแหน่ง  รองคณบดีฝา่ยวชิาการ) 

              ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

3) สรุปภาระงานของนางสาววรีญา  คลังแสง  งานหลักสูตรและการสอน 

 
แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 
 
ช่งอ นางสาววรียา คลังแสง 
ฝ่าย วิชาการ ต าแหน่ง นักวิชาการการศึกษา 
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการ 
มีภาระงานทีงปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. งาน หลักสูตรและการสอน 
 2.1 กิจกรรมหลัก การเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ...30... นาที/ ....4... ชังวโมง/ ....24...... วัน 
 2.2 กิจกรรมหลัก การจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชังวโมง/ ......4.... วัน 
 2.3 กิจกรรมหลัก การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชังวโมง/ .....95... วัน 
 2.4 กิจกรรมหลัก การเปลีงยนรหัสรายวิชา 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน .....5... นาที/ ........ ชังวโมง/ ......1... วัน 
 2.5 กิจกรรมหลัก การย้ายสาขาวิชาหร่อคณะ (กรณีย้ายออก) 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน .....20... นาที/ ....3.... ชังวโมง/ ...... วัน 
 2.6 กิจกรรมหลัก การขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัยอ่งน -
บางรายวิชา 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....... นาที/ ....5.... ชังวโมง/ ...... วัน 
 2.7 กิจกรรมหลัก การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรทีงครบ 5 ปีหร่อปรับรายละเอียดทั้ง
หลักสูตร 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....... นาที/ ....4.... ชังวโมง/ ...93... วัน 
 2.8 กิจกรรมหลัก การเปลีงยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....30... นาที/ ....1.... ชังวโมง/ ...3... วัน 
 2.9 กิจกรรมหลัก การจัดท าตารางสอบ และบรรจุข้อสอบในรายวิชาทีงมี 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน .......... นาที/ ....6.... ชังวโมง/ ...18... วัน 
 2.10 กิจกรรมหลัก การขอเปิดรายวิชา 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....... นาที/ ....6.... ชังวโมง/ ...2... วัน 
 2.11 กิจกรรมหลัก การจัดท าตารางสอน สอนต่างคณะ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....45... นาที/ ....1.... ชังวโมง/ ...35... วัน 
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 2.12 กิจกรรมหลัก การควบคุมตารางการใช้ห้องเรียน 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....15..... นาที/ ......2.... ชังวโมง/ .......... วัน 
 
สรุป เวลาทีงปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน ........25...... นาที/ .....6.... ชังวโมง/ ...279.. วัน 
เอกสารทีงต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าทีงงาน Job Description (JD) 
 
 
 
 

ลงนาม...นางสาววรียา คลังแสง       ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ         
       (ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)             (ต าแหน่ง หัวหนา้ส านักงาน)                       (ต าแหน่ง  รองคณบดีฝา่ยวชิาการ) 

              ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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4) สรุปภาระงานของนางสาวนันทิกา  อนุโต  งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล 

 
แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 
 
ช่งอ นางสาวนันทิกา  นามสกุล อนุโต 
ฝ่าย งานวิชาการ. ต าแหน่ง นักวิชาการการศึกษา 
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มีภาระงานทีงปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
งานทะเบียนและประมวลผล 
 1. กิจกรรมหลัก การเก็บรวบรวมค่าระดับคะแนน  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....15... นาที/ ...1..... ชังวโมง/ .....1..... วัน 
 2.  กิจกรรมหลัก การเพิงม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....-... นาที/...6.... ชังวโมง/.......2..... วัน 
 3.  กิจกรรมหลัก การเพิงม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาล่าช้า 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....-... นาที/ ...5... ชังวโมง/ .....1....วัน 

4. กิจกรรมหลัก การส่งเกรดผ่านระบบ Internet 
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....-... นาที/ ...1.... ชังวโมง/ .....5....วัน 
5. กิจกรรมหลัก การส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และการขอส่งค่าระดับคะแนนล่าช้า 
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....30.. นาที/ ...4.... ชังวโมง/ .....44...วัน 
6. กิจกรรมหลัก การส่งค่าระดับคะแนนผ่านระบบออนไลน์ล่าช้า 
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ...-... นาที/ ....-... ชังวโมง/ .....165....วัน 
7. กิจกรรมหลัก การสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ทั้งสาขา/คณะ 
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....45.... นาที/ ...6..... ชังวโมง/ .....1...วัน 
8. กิจกรรมหลัก การขอค่นสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า 
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....30.... นาที/ ...6.... ชังวโมง/ .....3....วัน 
9. กิจกรรมหลัก จัดท าซองอาจารย์ทีงปรึกษา  
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....50.... นาที/ ...5.... ชังวโมง/ .....1.....วัน 
10. กิจกรรมหลัก การย่งนค าร้องขอสอบภายหลัง  
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....30.... นาที/ ...6... ชังวโมง/ .....3.....วัน 
11. กิจกรรมหลัก การขอแก้ไขผลการเรียน 

       ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....-... นาที/ ...1.... ชังวโมง/ .....82.....วัน 
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สรุป เวลาทีงปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน .....20.... นาที/....2..... ชั่วโมง/...314..... วัน 
เอกสารทีงต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าทีงงาน Job Description (JD) 
 
 
 
 
 

ลงนาม...นางสาวนันทิกา  อนุโต     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ         
       (ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)             (ต าแหน่ง หัวหนา้ส านักงาน)                       (ต าแหน่ง  รองคณบดีฝา่ยวชิาการ) 

              ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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5) สรุปภาระงานของนางสาวบุรัสกร  แจ่มเมธีกุล  งานการรับเข้าศึกษาต่อ 

 
แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 
 
ช่งอ นางสาว   บุรัสกร นามสกุล  แจ่มเมธีกุล 
ฝ่าย งานวิชาการ   ต าแหน่ง นักวิชาการการศึกษา 
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มีภาระงานทีงปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. งาน งานการรับเข้าศึกษาต่อ 
 1.1 กิจกรรมหลัก การจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปี 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ….30…นาที/ ….6….. ชังวโมง/ …0... วัน 
 1.2 กิจกรรมหลัก การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ……10….. นาที/ ……3…. ชังวโมง/ …24… วัน 
 1.3 กิจกรรมหลัก การจัดสอบสัมภาษณ์-ปฏิบัติ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน …..0…. นาที/ …1.... ชังวโมง/ ...4... วัน 
 1.4 กิจกรรมหลัก การรับสมัครนักศึกษา 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน …..50…. นาที/ ...2.... ชังวโมง/ ..116... วัน 
2. งาน งานธุรการและสารบรรณ 
 2.1 กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังส่อ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ..0….. นาที/ ....4.... ชังวโมง/ ....8... วัน 
 2.2 กิจกรรมหลัก การจัดประชุม 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ….20….. นาที/ ....8.... ชังวโมง/ ...66... วัน 
3. งาน งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
 3.1 กิจกรรมหลัก การคัดเล่อกผู้เข้ารับทุน 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ….0…. นาที/ ...3.... ชังวโมง/ ...12... วัน 
 
 
สรุป เวลาทีงปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน ….0....... นาที/ ......21..... ชังวโมง/ .230... วัน 
เอกสารทีงต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าทีงงาน Job Description (JD) 
 

ลงนาม นางสาวบุรัสกร แจ่มเมธีกุล      ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน          ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ         
       (ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)             (ต าแหน่ง หัวหนา้ส านักงาน)                   (ต าแหน่ง  รองคณบดีฝา่ยวชิาการ) 
              ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม             ผู้อนุมัต ิ 

 



20 
 

ส่วนที่ 5 กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI 
 

 ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี
การก าหนดการท างานตามภาระงานและบทบาทหน้าทีง ตามทีงแสดงไว้ข้างต้น โดยสามารถแสดงกระบวนการ
และขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม ใบพรรณนาหน้าทีงงาน (Job Description) JD  กระบวนการปฏิบัติงาน 
(Work Instruction) WI และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP  ทั้งนี้ ตาม
กระบวนการต่างๆ ได้รวบรวมไว้ ดังนี้ 
 

1. งานบริหารทั่วไป มี กิจกรรมหลัก 16 กิจกรรม  
2. งานฝึกประสบการณ์/มาตรฐานวิทยานิพนธ์ (บัณฑิต)  มี กิจกรรมหลัก 11 

กิจกรรม 
3. งานหลักสูตรและการสอน มีกิจกรรมหลัก 12 กิจกรรม 
4. งานทะเบียนและประมวลข้อมูล มีกิจกรรมหลัก 11 กิจกรรม 
5. งานรับเข้าศึกษาต่อ มีกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม 
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       1. งานบริหารทั่วไป  
               1.1 การท าปฏิทินวิชาการ   

                ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานทั่วไป 
ช่งอ นางสาวศุทธินี นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 01 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานทังวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดท าปฏิทินวิชาการ............................................................................ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
     1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 1.3 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าปฏิทินวิชาการ   
- หน่วยนับ : ปีการศึกษา 
- 2 ครั้ง /ปี 

2.1.1 ตรวจสอบปฏิทินวิชาการตามประกาศ
มหาวิทยาลัย พร้อมพิมพ์และจัดเก็บ (ท าทั้งสิ้น 3 
ครั้ง/ปีการศึกษา โดยอ้างอิงจากจ านวนภาคเรียน 
3 ภาคเรียน) 

- เข้าเว็บไซต์ http://rg.ssru.ac.th 
- ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการระดับมหาวิทยาลยั 
- พิมพ์ และจัดเก็บ 

3 ป ฏิ ทิ น วิ ช า ก า ร
จากกองบริ การ
การศึกษา 

 1 
 

  

2.1.2 คัดเล่อกกิจกรรมทีงเกีงยวข้องกับอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาของคณะนั้นๆ (ท าทั้งสิ้น 3 
ครั้ง/ปีการศึกษา โดยอ้างอิงจากจ านวนภาคเรียน 
3 ภาคเรียน) 

- เล่อกกิจกรรมทีงเกีงยวข้องกับอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา 

3 ร ะ ย ะ เ ว ล า
กิจกรรมทีงมีความ
เกีงยวข้องกับคณะ 

 1 
 

  

2 .1 . 3  จั ดท าปฏิ ทินวิ ชาการระดั บคณะให้
สอดคล้องกับปฏิทินวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
(ท าทั้งสิ้น 3 ครั้ง/ปีการศึกษา โดยอ้างอิงจาก
จ านวนภาคเรียน 3 ภาคเรียน) 

- จัดพิมพ์ปฏิทินวิชาการระดับคณะโดยน า
กิจกรรมทีง เล่อกจากข้อ 2 .1.2 มารวมกับ
กิจกรรมของทางคณะ 

3 ป ฏิ ทิ น วิ ช า ก า ร
ระดับคณะ 

 2 
 

  

2.1.4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ เกีงยวข้องทราบตาม
ช่วงเวลาทีงกิจกรรมแต่ละกิจกรรมก าลังด าเนินอยู่ 
(อ้างอิงตามจ านวนครั้งการประชาสัมพันธ์จาก

- จั ดท า ส่ง อ ต่ า งๆ  เ พ่ง อป ระชาสั มพัน ธ์ ใ ห้
ผู้เกีงยวข้องทราบ 
- น าส่งอติดประกาศตามจุดประชาสัมพันธ์ และ

3 - ส่งอประกอบการ
ประชาสมัพันธ์ 
- ผู้เกีงยวข้อง

30 
 

 
 

  

2
1

 

http://rg.ssru.ac.th/SelectYear_Semes.aspx
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ข้อมูลสถิติการประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 3 ปี
การศึกษา) 

ทางหน้าเว็บไซต์ของคณะและสาขาวิชาทีง
เกีงยวข้อง 

รับทราบข้อมลู 

รวม 30 4   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 4 1  

 
 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน      - 
 

6. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน 30 นาที/ 6 ชังวโมง/ 1 วัน 
 

 
ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
 



23 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การจัดท าปฏิทินวิชาการ 

ช่งอ นางสาวศุทธินี นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 01 
งาน บริหารงานทังวไป กิจกรรมหลัก การจัดท าปฏิทินวิชาการ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการจัดท าปฏิทินวิชาการระดับคณะได้อย่างชัดเจน และถูกต้อง 
 1.2 เพ่งอใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในการจัดท าปฏิทินวิชาการระดับคณะ 
 
2. ขอบเขตงาน 
ครอบคลุมถึงระบบ และวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าปฏิทินวิชาการะดับคณะ ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วน
เกีงยวข้อง 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 ตรวจสอบปฏิทินวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัย พร้อมพิมพ์และจัดเก็บ 

          - เข้าเว็บไซตง์านทะเบียนและวัดผล (http://rg.ssru.ac.th) 
          - ดาวน์โหลดปฏิทินวชิาการระดับมหาวิทยาลัย 
          - พิมพ์ และจัดเก็บ 

 3.2 คัดเล่อกกิจกรรมทีงเกีงยวข้องกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาของคณะนั้นๆ 
         - เล่อกกิจกรรมทีงเกีงยวข้องกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

 3.3 จัดท าปฏิทินวิชาการระดับคณะให้สอดคล้องกับปฏิทินวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
         - จัดพิมพ์ปฏิทินวิชาการระดับคณะโดยน ากิจกรรมทีงเล่อกจากข้อ 3.2 มารวมกับกิจกรรมของทางคณะ 

 3.4 3.4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกีงยวข้องทราบตามช่วงเวลาทีงกิจกรรมแต่ละกิจกรรมก าลังด าเนินอยู่ 
         - จัดท าส่งอต่างๆ เพ่งอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกีงยวข้องทราบ 
         - น าส่งอประกาศตามจุดประชาสัมพันธ์ และทางหน้าเว็บไซต์ของคณะและสาขาวิชาทีงเกีงยวข้อง 
 

  

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 
 
 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

วย
งา

นร
หัส

ยร
หัส

ฝ่า
ย 

น 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 2 หน่วยงาน  
 5.1 ฝ่ายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 30 นาท ี 6 ชังวโมง 1 วัน 
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 ปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัย  1   
 

ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
  (ต าแหนง่ นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

              ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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    1.2 การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน     
            

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานทั่วไป 
ช่งอ นางสาวศุทธินี  นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 02 

ฝ่าย นักวิชาการการศึกษา  งาน บริหารงานทังวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน....................................................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ    ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
     1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 1.3 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
การสอน  
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 3 ครั้ง /ปี  

2.1.1 น าใบลงเวลาสอนให้อาจารย์เซ็นช่งอตาม
วันทีงมีกิจกรรม 

- จัดวางใบลงเวลาสอนในพ่้นทีงทีงเตรียมเอาไว้ 
 

3 ลายเซ็นอาจารย์  1   

2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องการเซ็นลงเวลาสอน - ตรวจสอบใบลงเวลาสอนให้มีลายเซ็นถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- เปรียบเทียบกับใบลงเวลาปฏิบัติราชการ และ
หนังส่อค าสังงไปราชการจากฝ่ายบุคคลของคณะ 

3 อาจารย์ เ ซ็ น ช่ง อ
ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ 

  1 
 
2 

 

  3 
2.1.3 จัดท าสรุปค่าตอบแทนการสอน - จัดพิมพ์รายละเอียด ได้แก่ ช่งอ-สกุลอาจารย์ 

อัตราค่าตอบแทน เลขทีงบัยชีธนาคาร 
- พิมพ์เอกสารเพ่งอน าไปประกอบเอกสารการ
เบิกจ่าย (ข้อ 2.2.4) 

3 ใบสรุปค่า      
ตอบแทนการสอน 

  2 
 
1 

 

  3 

2.1.4 รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย - รวบรวมเอกสาร ดังนี้ แบบบันทึกขออนุมัติ 3 เอกสารขออนุมัติ  1   



27 
 

เ บิ ก จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ทน ก า ร ส อ น  ใ บ ส รุ ป
ค่าตอบแทนการสอน ใบลงเวลาสอน ใบชังวโมง
สอน ใบรายช่งอนักศึกษา และใบค าสังงแต่งตั้ง
อาจารย์ 
 

ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทนการ
สอนฉบับสมบูรณ์ 

2.1.5 น าเอกสารฯ เสนอผู้บังคับบัยชาช้ันต้น
ตรวจสอบและลงนาม 

- น าเอกสารจากข้อ 2.2.4 เสนอผู้บังคับบัยชา
ช้ันต้นตรวจสอบความถูกต้อง และลงนาม 
 
 

3 ลาย เซ็ นรั บ รอ ง
จากผู้บังคับบัยชา
ช้ันต้น 

10    

2.1.6 น าเอกสารฯ จัดส่งฝ่ายการเงินผ่านจุด One 
Stop Service ของคณะ 

- ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
สอน ส่งให้เจ้าหน้าทีง One Stop Service 
ด าเนินการส่งให้ฝ่ายการเงิน 

3 เอกสารขออนุมัติ
ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทนการ
ส อ น ส่ ง ถึ ง ฝ่ า ย
การเงิน 
 

5    

รวม 15 2 6  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 45 6 18  

 
 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน      - 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …45… นาที/ …6… ชังวโมง/ ...18... วัน 



28 
 

ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน 

ช่งอ นางสาวศุทธินี นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 02 
งาน บริหารงานทังวไป กิจกรรมหลัก การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนส าหรับอาจารย์พิเศษ/อาจารย์สอนเกิน 12 

คาบ/อาจารย์สอนภาคพิเศษ ได้อย่างชัดเจน และถูกต้อง 
 1.2 เพ่งอใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนส าหรับอาจารย์พิเศษ/อาจารย์สอน

เกิน 12 คาบ/อาจารย์สอนภาคพิเศษ 

 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบ และวิธีการปฏิบัติงานในการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนส าหรับอาจารย์พิเศษ/อาจารย์สอนเกิน 
12 คาบ/อาจารย์สอนภาคพิเศษ ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 น าใบลงเวลาสอนให้อาจารย์เซ็นช่งอตามวันทีงมีกิจกรรม 

         - จัดวางใบลงเวลาสอนในพ่้นทีงทีงเตรียมเอาไว้ 
 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องการเซ็นลงเวลาสอน 

         - ตรวจสอบใบลงเวลาสอนให้มีลายเซ็นถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
         - เปรียบเทียบกับใบลงเวลาปฏิบัติราชการ และหนังส่อค าสังงไปราชการจากฝ่ายบุคคลของคณะ 

 3.3 จัดท าสรุปค่าตอบแทนการสอน 
         - จัดพิมพ์รายละเอียด ได้แก่ ช่งอ-สกุลอาจารย์ อัตราค่าตอบแทน เลขทีงบัยชีธนาคาร 
         - พิมพ์เอกสารเพ่งอน าไปประกอบเอกสารการเบิกจ่าย (ข้อ 3.4) 
 

 3.4 รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
         - รวบรวมเอกสาร ดังนี้ แบบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ใบสรุปค่าตอบแทนการสอน ใบลง
เวลาสอน ใบชังวโมงสอน ใบรายช่งอนักศึกษา และใบค าสังงแต่งตั้งอาจารย์ 

 3.5 น าเอกสารฯ เสนอผู้บังคับบัยชาชั้นต้น (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้อ านวยการ, ประธานโครงการ) ตรวจสอบและลง
นาม 
        - น าเอกสารจากข้อ 2.2.4 ส่งให้ผู้บังคับบัยชาชั้นต้น ตรวจสอบความถูกต้อง และลงนาม 

 3.6 น าเอกสารฯ จัดส่งฝ่ายการเงินผ่านจุด One Stop Service ของคณะ 
        - ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ส่งให้เจ้าหน้าทีง One Stop Service ด าเนินการส่งให้ฝ่าย
การเงิน 

 
 
 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 2 หน่วยงาน  
 5.1 ฝ่ายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 30 นาท ี 1 ชังวโมง 66 วัน 
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 แบบฟอร์มลงเวลาสอนของ

อาจารย์ 
 1 ฉบับ  

 7.2 แบบฟอร์มสรุปค่าตอบแทน  1 ฉบับ  
 

 
ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
   (ต าแหนง่ นักวชิาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหนา้ส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

              ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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 ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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                 1.3 การจัดค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์/คณาจารย์ประจ า/ที่ปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร 
 

    ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานทั่วไป 
ช่งอ นางสาวศุทธินี  นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 03 
ฝ่าย บริการการศึกษา........................................................... งาน บริหารงานทังวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดค าสังงแต่งตั้งอาจารย์/คณาจารย์ประจ า/ทีงปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
1. วตัถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดค าสังงแต่งตั้งอาจารย์/
คณาจารย์ประจ า/ทีงปรึกษา/พิเศษ/
หลักสูตร 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 2 ครั้ง /ปี  
 

2.1.1 รวบรวมรายช่งออาจารย์ทีงจะจัดท าค าสังงจาก
สาขาวิชาหร่อก าหนดเองตามความเหมาะสม 

- แจ้งให้สาขาวิชาส่งรายช่งออาจารย์ทีง
ก าหนดลงในค าสังงทางE-office 
- เม่งอได้รายช่งอ เจ้าหน้าทีงตรวจสอบและ
รวบรวมรายช่งออาจารย์ตามสาขาวิชาหร่อ
ตามกลุ่ม 

3 - รายช่งอ  1 
(3) 

  
 
 
 
 
 
 

2.1.2 จัดท าบันทึกปะหน้าและพิมพ์ค าสังงผ่านระบบ 
e-office ให้คณบดีลงนาม 

พิมพ์ค าสังงแต่งตั้งตามประเภทของค าสังง
ตามข้อมูลทีง ได้รับมา และพิมพ์บันทึก
ข้อความในระบบ e-office แนบไฟล์ค าสังง 
ให้คณบดีลงนาม 

3 - บันทึกข้อความ 
- ค าสังง 

20 
(60) 

  

2.1.3 ส่งค าสังงผ่านระบบให้ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บ เม่งอได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งบันทึก
ข้ อ ค ว า ม แ ล ะ ค า สัง ง ใ ห้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ 
ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บลงในแฟ้มค าสังง 

3 - ค าสังง 10 
(30) 

  

รวม 30 1   
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รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 4   
 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน 30 นาที/ 4 ชังวโมง/ ...... วัน 

 

 

ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การจัดท าค าสังงแต่งตั้งอาจารย์ 

ช่งอ นางสาวศุทธินี นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 03 
งาน บริหารงานทังวไป กิจกรรมหลัก การจัดท าค าสังงแต่งตั้งอาจารย์ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดค าสังงแต่งตั้งอาจารย์ คณาจารย์ประจ า/ทีงปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร 
 1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดค าสังงแต่งตั้งอาจารย์ คณาจารย์ประจ า/ทีงปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร 
 
2. ขอบเขตงาน 
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าค าสังงแต่งตั้งอาจารย์ คณาจารย์ประจ า/ทีงปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร 
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 รวบรวมรายช่งออาจารยท์ีงจะจัดท าค าสังงจากสาขาวชิาหร่อก าหนดเองตามความเหมาะสม 

            - แจ้งให้สาขาวิชาส่งรายช่งออาจารย์ทีงก าหนดลงในค าสังงทางE-office 
          - เม่งอได้รายช่งอ เจ้าหน้าทีงตรวจสอบและรวบรวมรายช่งออาจารย์ตามสาขาวิชาหร่อตามกลุ่ม 

 3.2 จัดท าบนัทึกปะหน้าและพิมพ์ค าสังงผา่นระบบ e-office ให้คณบดีลงนาม 
            - พิมพ์ค าสังงแต่งตั้งตามประเภทของค าสังงตามข้อมูลทีงได้รับมา และพิมพบ์ันทึกข้อความในระบบ e-office แนบไฟล์
ค าสังง ให้คณบดีลงนาม 

 3.3 ส่งค าสังงผ่านระบบให้ผู้รับผดิชอบและจัดเก็บ   
- เม่งอได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งบันทึกข้อความและค าสังงให้กับผู้ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บลงในแฟ้มค าสังง 

 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 2 หน่วยงาน  
 5.1 ฝ่ายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 30 นาท ี 4 ชังวโมง  วัน 
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 ตารางสอน  1 ฉบับ  
 7.2 รายช่งออาจารย์ทีงปรึกษา-

อาจารย์พิเศษ 
 1 ฉบับ  

 7.3 ปฏิทินวิชาการของวิทยาลัย  1 ฉบับ  
 

 

ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
   (ต าแหนง่ นักวชิาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหนา้ส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

              ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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1.4 การขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ 

 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานทั่วไป 
ช่งอ นางสาวศุทธินี นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 04 

ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานทังวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ...................................... 
ผู้บงัคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การขอเสนอศักยภาพอาจารย์
พิเศษ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 2 ครั้ง /ปี 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 จัดท าบันทึกข้อความขอข้อมูลอาจารย์พิเศษ
ของแต่ละสาขาวิชา 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ E-office 
แจ้งหัวหน้าสาขาวิชาทีงมีความต้องการย่งน
ขอศักยภาพอาจารย์พิเศษ 

2 - บันทึกข้อความ 15 
(30) 

   

2.1.2 จัดท าสรุปศักยภาพอาจารยพ์ิเศษแต่ละสาขา
เพ่งอเสนอทีงประชุม 

- รวบรวมรายช่งอและข้อมลูไดม้าได้มา 
- น ามาพิมพ์สรุปศักยภาพอาจารยพ์ิเศษ
ของแต่ละสาขาวิชา 

2 - สรุปเน่้อหาอาจารย์
พิเศษ 

 2 
(2) 

 

2.1.3 เสนอทีงประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ/
คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ และปรับแก้
ตามทีงมติทีงประชุม 

-น าเสนอทีงประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ/คณะกรรมการวิชาการประจ า
คณะฯ  
- เม่งอได้รบัมตมิีการปรับแก้ตามทีงมติทีง
ประชุม 

2  30 
(60) 

   

2.1.4 ท าบันทึกข้อความขอเสนอศักยภาพอาจารย์
พิเศษให้กับกองบริการการศึกษาตรวจสอบ 

พิมพ์บันทึกข้อความผ่านระบบ E-office 
ขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษใหก้อง

2 - บันทึกข้อความ 
- เน่้อหาอาจารย์

15 
(30) 
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 บริการการศึกษาตรวจสอบและเสนอสภา
วิชาการต่อไป 

พิเศษ  

2.1.5 เก็บรวบรวมรายช่งออาจารยพ์ิเศษและมติทีง
ประชุมสภาวิชาการเขา้แฟ้ม 

น ามติทีงประชุมสภาวิชาการขึ้นบัยชี
ศักยภาพอาจารย์และเก็บรวบรวมเข้าแฟ้ม
จัดเก็บ 

2 - บัยชีรายช่งออาจารย์
พิเศษ 

20 
(40) 

  

รวม 20 3   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 40 4   

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   

   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน 40 นาที/ 4 ชังวโมง/ ...... วัน 

 

ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ 

ช่งอ นางสาวศุทธินี นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 04 
งาน บริหารงานทังวไป กิจกรรมหลัก การขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ    ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ 
 1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัตงิานในการขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ 
 
2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ  ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วน

เกีงยวข้อง 

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 จัดท าบนัทึกข้อความขอข้อมูลอาจารย์พิเศษของแต่ละสาขาวชิา 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ E-office แจ้งหัวหน้าสาขาวิชาทีงมีความต้องการย่งนขอศักยภาพอาจารย์พิเศษ 

 3.2 จัดท าสรปุศักยภาพอาจารย์พิเศษแต่ละสาขาเพ่งอเสนอทีงประชุม 
- รวบรวมรายช่งอและข้อมูลได้มาได้มา 
- น ามาพิมพ์สรุปศักยภาพอาจารย์พิเศษของแต่ละสาขาวชิา 

 3.3 เสนอทีงประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ/คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ และปรับแก้ตามทีงมติทีงประชุม 
- น าเสนอทีงประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ/คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ  
- เม่งอได้รับมติมีการปรับแก้ตามทีงมติทีงประชุม 

 3.4 ท าบนัทึกข้อความขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษให้กับกองบริการการศึกษาตรวจสอบ 
- พิมพ์บันทึกข้อความผา่นระบบ E-office ขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบและ 
เสนอสภาวิชาการต่อไป 

 3.5 เก็บรวบรวมรายช่งออาจารย์พิเศษและมติทีงประชุมสภาวชิาการเข้าแฟ้ม 
น ามติทีงประชุมสภาวชิาการข้ึนบัยชีศักยภาพอาจารย์และเก็บรวบรวมเข้าแฟ้มจัดเก็บ 

 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 2 หน่วยงาน  
 5.1 ฝ่ายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 40 นาท ี 4 ชังวโมง  วัน 
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 บันทึกข้อความขอข้อมูล

อาจารย์พิเศษของแต่ละสาขาวิชา 
 1 ฉบับ  

 7.2 สรุปศักยภาพอาจารย์พิเศษ  1 ฉบับ  
 7.3 บันทึกข้อความขอเสนอ

ศักยภาพอาจารย์พิเศษให้กับกอง
บริการการศึกษาตรวจสอบ 

 1 ฉบับ  

 
 
 

ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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ผังการด าเนินการ (Flow Chart) ผังการด าเนินการ (Flow Chart) ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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           1.5 การจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานทั่วไป 
ช่งอ นางสาวศุทธิน ี  นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 05 
ฝ่าย บริการการศึกษา.............................................................  งาน บริหารงานทังวไป..........................................................กิจกรรมหลัก การจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ......................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดการเอกสารประกัน
คุณภาพการศึกษาฝา่ยวิชาการ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 1 ครั้ง /ปี  
 
 

2.1.1 ท าความเข้าใจเน่้อหาและตวับ่งช้ีต่างๆทีงต้อง
ด าเนินการตามการประกันคุณภาพ 

เม่งอไดร้ับตัวบ่งช้ีทีงรับผดิชอบ ต้องศึกษา
ท าความเข้าใจเน่้อหาจากเจ้าหน้าทีงฝ่าย
ประกันคณุภาพหร่อผู้บรหิารหร่อ
หน่วยงานทีงเกีงยวข้อง 

1 - ตัวบ่งช้ีทีงได้รับ
มอบหมาย 

 1 
(1) 

  

2.1.2 แจ้งให้ผู้ทีงเกีงยวข้องด าเนินการและติดตามการ
ด าเนินการ 

แจ้งให้ผู้รับผดิชอบทีงด าเนินการ และ
ติดตามการด าเนินการ 

1  30 
(30) 

  

2.1.3 ด าเนินการ/รวบรวมเอกสารและรายงานผลใน
ทุกเด่อน จากแหล่งอ่งนๆ 

- ด าเนินการกิจกรรมทีงใช้งานประกัน
คุณภาพ  
- รวบรวมเอกสารจากผู้รับผิดชอบ 
- ส่งสรุปผลการด าเนินการต่างๆ  
-ส่งรายงานผลตามแบบฟอร์มทุกเด่อนส่ง
ให้ผู้ทีงเกีงยวข้อง 

1 -เอกสารด าเนินการ 
 
-สรปุผลการ
ด าเนนิการ 
 

 1 
(1) 

 

2.1.4 จัดเตรียมเอกสาร เพ่งอรองรบัการตรวจ
ประเมิน 

- จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน เอกสารอ้างอิง 
- พิมพ์เน่้อหาและข้อมลูลงในแบบการ
ตรวจประเมิน 

1 -เอกสาร หลักฐาน   2 
(2) 
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- จัดเก็บเข้าแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่ 
ตามตัวบ่งช้ีต่างๆ 
 

รวม 30 2 2  
รวมระยะเวลาทั้งหมด  3 4  

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   

   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน  นาที/ 3 ชังวโมง/ 4 วัน 

 
ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ 

ช่งอ นางสาวศุทธินี นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 05 
งาน บริหารงานทังวไป กิจกรรมหลัก การจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ 
 1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัตงิานในการขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ 
 
2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ  ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วน

เกีงยวข้อง 

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 จัดท าบนัทึกข้อความขอข้อมูลอาจารย์พิเศษของแต่ละสาขาวชิา 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ E-office แจ้งหัวหน้าสาขาวิชาทีงมีความต้องการย่งนขอศักยภาพอาจารย์พิเศษ 

 3.2 จัดท าสรปุศักยภาพอาจารย์พิเศษแต่ละสาขาเพ่งอเสนอทีงประชุม 
- รวบรวมรายช่งอและข้อมูลได้มาได้มา 
- น ามาพิมพ์สรุปศักยภาพอาจารย์พิเศษของแต่ละสาขาวชิา 

 3.3 เสนอทีงประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ/คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ และปรับแก้ตามทีงมติทีงประชุม 
- น าเสนอทีงประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ/คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ  
- เม่งอได้รับมติมีการปรับแก้ตามทีงมติทีงประชุม 

 3.4 ท าบนัทึกข้อความขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษให้กับกองบริการการศึกษาตรวจสอบ 
- พิมพ์บันทึกข้อความผา่นระบบ E-office ขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบและ 
เสนอสภาวิชาการต่อไป 

 3.5 เก็บรวบรวมรายช่งออาจารย์พิเศษและมติทีงประชุมสภาวชิาการเข้าแฟ้ม 
น ามติทีงประชุมสภาวชิาการข้ึนบัยชีศักยภาพอาจารย์และเก็บรวบรวมเข้าแฟ้มจัดเก็บ 

 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
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ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 2 หน่วยงาน  
 5.1 ฝ่ายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน  นาท ี 3 ชังวโมง 4 วัน 
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 บันทึกข้อความขอข้อมูล

อาจารย์พิเศษของแต่ละสาขาวิชา 
 1 ฉบับ  

 7.2 สรุปศักยภาพอาจารย์พิเศษ  1 ฉบับ  
 7.3 บันทึกข้อความขอเสนอ

ศักยภาพอาจารย์พิเศษให้กับกอง
บริการการศึกษาตรวจสอบ 

 1 ฉบับ  

 

 

ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์   ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน  ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)             (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวชิาการ)    (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

              ผู้จัดท า             ผู้ควบคุม       ผู้อนุมัติ
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                 1.6 การจัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ 
 
 

     ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานทั่วไป 
ช่งอ นางสาวศุทธิน ี  นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 06 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานทังวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ............................................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าแผนงานงบประมาณ
ฝ่ายวิชาการ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 1 ครั้ง /ปี  
 
 

2.1.1 รวบรวมกจิกรรมและโครงการต่างๆ ทีงต้อง
ด าเนินการในแต่ละป ี

จัดรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของฝ่าย
วิชาการและสรุปรายช่งอโครงการ 

1 - ข้อมูล  1 
(1) 

  

2.1.2 ปรึกษากับรองคณบดฝี่ายวชิาการและ
ผู้บริหาร ในการวางแผนงบประมาณ 

น าสรุปรายช่งอโครงการน าเสนอรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและผู้บริหาร เขียนช้ีแจง
งบประมาณ และกรอบเวลาด าเนนิการ 

1   
2 
(1) 

 

2.1.3 ร่างแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ  น ามาสรุปเป็น(ร่าง)แผนงานงบประมาณ
ฝ่ายวิชาการทีงต้องท าตลอดปีงบประมาณ 

1 - (ร่าง) แผนงาน
งบประมาณ 

 2 
(1) 

 

2.1.4 แจ้งให้ฝ่ายนโยบายและวางแผน ในการ
ก าหนดงบประมาณในแต่ละป ี

ส่งแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการให้ฝ่าย
นโยบายและวางแผน เพ่งอการก าหนด
งบประมาณในแต่ละปีได ้

1 - แผนงาน
งบประมาณ 

 
1 
(1) 

 

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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รวม   6   
รวมระยะเวลาทั้งหมด  6   

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   

   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …… นาที/ 6 ชังวโมง/ ...... วัน 

 
ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การจัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ 

ช่งอ นางสาวศุทธินี นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 06 
งาน บริหารงานทังวไป กิจกรรมหลัก การจัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ 
 1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัตงิานในการจัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ 
 
2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมี

ส่วนเกีงยวข้อง 

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 รวบรวมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทีงต้องด าเนินการในแต่ละปี 

- จัดรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายวชิาการและสรปุรายช่งอโครงการ 

 3.2 ปรึกษากับรองคณบดฝี่ายวชิาการและผูบ้ริหาร ในการวางแผนงบประมาณ 
 - น าสรปุรายช่งอโครงการน าเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการและผูบ้ริหาร เขียนชี้แจงงบประมาณ และกรอบเวลา
ด าเนินการ 

 3.3 ร่างแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ 
 - น ามาสรุปเปน็(ร่าง)แผนงานงบประมาณฝา่ยวิชาการทีงต้องท าตลอดปีงบประมาณ 

 3.4 แจ้งให้ฝ่ายนโยบายและวางแผน ในการก าหนดงบประมาณในแต่ละปี 
- ส่งแผนงานงบประมาณฝ่ายวชิาการให้ฝ่ายนโยบายและวางแผน เพ่งอการก าหนดงบประมาณในแต่ละปีได ้

 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ...............1................ หนว่ยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน .....-.... นาที/ .......6....... ชังวโมง/ .......-......... วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ..................1  แบบฟอร์ม..................... 

 

ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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 1.7 การจัดท าคู่มืออาจารย์พิเศษ 
 
 

            ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานทั่วไป 
ช่งอ นางสาวศุทธินี นามสกุล ไชยัรตน์ รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 07 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานทังวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดท าคู่ม่ออาจารย์พิเศษ...................................................................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกุล ไชยรัตน์  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าคู่ม่ออาจารย์พิเศษ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 2 ครั้ง /ปี  
 
 
 
 
 

2.1.1 ก าหนดเน่้อหาและรายละเอียดในเล่มคู่ม่อ - วางกรอบของเน่้อหา หัวข้อต่างๆ ในเล่ม
คู่ม่อ 
- ก าหนดรายละเอียดตามหมวดหมู่ทีงต้อง
ใส่ในคู่ม่อ 

3 - ข้อมูล 

  
2 
(6) 

  

 

2.1.2 Update ข้อมูลปฏิทินการด าเนินการต่างๆ ให้
ถูกต้องตามภาคเรียน พิมพ์เน่้อหาทั้งหมด ในแต่ละ
หมวด  

- จัดพิมพ์เป็น (ร่าง) คู่ม่ออาจารยพ์ิเศษใน
แต่ละหมวดเน่้อหา 
- พิมพ์ข้อมูลปฏิทินวิชาการและปฏิทิน
กิจกรรมต่างๆ และข้อมูลทีงต้องมีการ 
Update  

3 - (ร่าง) คู่ม่ออาจารย์
พิเศษ 

    
1 
(3) 

2.1.3 เสนอผู้บริหารตรวจสอบเน่อ้หาคู่ม่อ (กรณีมี
การแก้ไขให้เพิงมเวลาเป็น 1 ชม.) 

น าเสนอผู้บริหารในการตรวจสอบเน่้อหา
ของคู่ม่อท้ังหมด 

3  30 
(90) 

    

2.1.4 ท าเป็นรูปเล่มคูม่่ออาจารยพ์ิเศษตามจ านวนทีง
เหมาะสม 

ท าเป็นเลม่คู่ม่ออาจารย์พิเศษและจัดท า
ตามจ านวนทีงก าหนดไว ้

3 - คู่ม่ออาจารย์พิเศษ 
  

2 
(6) 
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รวม 30 4 1  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 6 4  
 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   

   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน 30 นาที/ 6 ชังวโมง/ 4 วัน 

 

 

ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การจัดท าคู่ม่ออาจารย์พิเศษ 

ช่งอ นางสาวศุทธินี นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 07 
งาน บริหารงานทังวไป กิจกรรมหลัก การจัดท าคู่ม่ออาจารย์พิเศษ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดท าคู่ม่ออาจารย์พิเศษ 
 1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัตงิานในการจัดท าคู่ม่ออาจารย์พิเศษ 
 
2. ขอบเขตงาน 
                      ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าคู่ม่ออาจารย์พิเศษ ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วน

เกีงยวข้อง 

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 ก าหนดเน่้อหาและรายละเอียดในเล่มคู่ม่อ 

- วางกรอบของเน่้อหา หัวข้อต่างๆ ในเล่มคู่ม่อ 
- ก าหนดรายละเอียดตามหมวดหมู่ทีงต้องใส่ในคู่ม่อ 

 3.2 Update ข้อมูลปฏิทินการด าเนนิการต่างๆ ให้ถูกต้องตามภาคเรียน พิมพ์เน่้อหาทั้งหมด ในแตล่ะหมวด 
- จัดพิมพ์เป็น (รา่ง) คู่ม่ออาจารย์พิเศษในแต่ละหมวดเน่้อหา 
- พิมพ์ข้อมูลปฏิทินวชิาการและปฏิทินกิจกรรมต่างๆ และข้อมูลทีงต้องมีการ Update 

 3.3 เสนอผู้บริหารตรวจสอบเน่้อหาคู่ม่อ (กรณีมีการแก้ไขให้เพิงมเวลาเป็น 1 ชม.) 
- น าเสนอผูบ้ริหารในการตรวจสอบเน่้อหาของคู่ม่อทั้งหมด 

 3.4 ท าเป็นรปูเล่มคู่ม่ออาจารย์พิเศษตามจ านวนทีงเหมาะสม 
- ท าเป็นเล่มคู่ม่ออาจารย์พิเศษและจัดท าตามจ านวนทีงก าหนดไว้ 

 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 2 หน่วยงาน  
 5.1 ฝ่ายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 30 นาท ี 6 ชังวโมง 4 วัน 
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 ปฏิทินวิชาการวิทยาลัย ฯ  1 ฉบับ  
 

 

ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 



56 
 

          1.8 การจัดโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ 
 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานทั่วไป 
ช่งอ นางสาวศุทธิน ี  นามสกุล .ไชยรัตน์. รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 08 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานทังวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ......................................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ.  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดโครงการ/เบิกจ่าย/สรปุ
ของฝ่ายวิชาการ 
- หน่วยนับ : โครงการ 
- แผนจัดโครงการฝา่ยวิชาการ 

 
 
 
 
 

 
 

2.1.1 ร่างโครงการต่างๆ พิจารณาจากแผน
งบประมาณวิชาการ เพ่งอขออนุมัตโิครงการจาก
คณบด ี

- ร่างโครงการตา่งๆ จากแผนงบประมาณ
วิชาการ 
- น าเสนอโครงการให้รองคณบดีฝา่ย
วิชาการ ตรวจสอบรายละเอยีด 
-  พิมพ์บันทึกข้อความน าเสนอโครงการ
ให้คณบดีพิจารณาอนุมัต ิ

6 - บันทึกข้อความ 
- โครงการ 

  

3   

 

2.1.2 การเตรียม/ประสานงานต่าง ก่อนการ
ด าเนินการกิจกรรม 

- จัดเตรยีมเอกสารทีงใช้ในการท ากจิกรรม
ตามโครงการ 
- เตรียมอุปกรณ์ สถานทีง ต่างๆ  
-  ออกหนังส่อเชิยวิทยากร 
- เตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าต่างๆ 
- จัดค าสังงในการปฏบิัติหน้าทีงให้กบัผู้ทีง

6 - เอกสารของ
กิจกรรม 
- หนังส่อเชิย
วิทยากร 
- เอกสารเบิกจ่าย 
ค าสังงปฏิบัติงาน 

  

  2 
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เกีงยวข้องร่วมด าเนินการ 
- ประสานงานกับหน่วยงานทีงเกีงยวข้อง 

2.1.3 ด าเนินการกิจกรรมต่างๆตามโครงการ  6      1 
2.1.4 รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
เม่งอด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

 6 - เอกสารการ
เบิกจ่าย 

  
  1 

2.1.5 สรุปและประเมินโครงการ และจัดเก็บเอกสาร - รวบรวมใบประเมินผลความส าเร็จการ
ด าเนินการ 
- สรุปผลคะแนนการประเมินผลและสรุป
การด าเนินกิจกรรม 
- จัดเก็บเอกสารทั้งหมด ลงในแฟ้ม
โครงการ 

6 - ใบประเมินผล 
สรุปผลคะแนน
ประเมินผล 
เอกสารทั้งหมด 

  

  2 

รวม  3 6  
รวมระยะเวลาทั้งหมด  4 38  

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   

   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …… นาที/ 4 ชังวโมง/ 38. วัน            
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การจัดการโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ 

ช่งอ นางสาวศุทธินี นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 08 
งาน บริหารงานทังวไป กิจกรรมหลัก การจัดการโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ 
 1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัตงิานในการจัดโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวชิาการ 
 
2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ

ทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 ร่างโครงการต่างๆ พิจารณาจากแผนงบประมาณวิชาการ เพ่งอขออนุมัติโครงการจากคณบดี 

- ร่างโครงการต่างๆ จากแผนงบประมาณวิชาการ 
- น าเสนอโครงการให้รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ตรวจสอบรายละเอียด 
-  พิมพ์บันทึกข้อความน าเสนอโครงการให้คณบดีพิจารณาอนุมตัิ 

 3.2 การเตรียม/ประสานงานตา่ง กอ่นการด าเนินการกิจกรรม 
- จัดเตรียมเอกสารทีงใช้ในการท ากิจกรรมตามโครงการ 
- เตรียมอุปกรณ์ สถานทีง ต่างๆ  
-  ออกหนังส่อเชิยวิทยากร 
- เตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าต่างๆ 
- จัดค าสังงในการปฏิบัติหน้าทีงให้กับผู้ทีงเกีงยวข้องร่วมด าเนินการ 
- ประสานงานกับหน่วยงานทีงเกีงยวข้อง 

 3.3 ด าเนินการกิจกรรมต่างๆตามโครงการ 

 3.4 รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ เม่งอด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

 3.5 สรุปและประเมินโครงการ และจัดเก็บเอกสาร 
 - รวบรวมใบประเมินผลความส าเร็จการด าเนินการ 

- สรุปผลคะแนนการประเมินผลและสรปุการด าเนนิกิจกรรม 
- จัดเก็บเอกสารทั้งหมด ลงในแฟ้มโครงการ 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 
 

 

 
5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 2 หน่วยงาน  
 5.1 ฝ่ายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน - นาท ี 3 ชังวโมง 6 วัน 
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 แบบฟอร์มอนุมัติโครงการ  1 ฉบับ  
 7.2 แบบฟอร์มประเมินความพึง

พอใจ 
 1 ฉบับ  

 7.3 แบบฟอร์มเบิกจ่าย  1 ฉบับ  
 

 
ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม ...อ.ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ         ลงนาม....ผศ.ดร.บัณฑิต ผงันิรันดร์ 
  (ต าแหนง่ นักวิชาการศึกษา)             (ต าแหน่ง รองคณบดฝีา่ยวิชาการ)                 (ต าแหน่ง  คณบดีวิทยาลยันวตักรรมฯ) 

              ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                   ผู้อนุมัต ิ 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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4

รวบรวมเอกสารการเบิก

จา่ยเงินตามโครงการ เม่ือ

ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว

1 เอกสารเบกิจา่ย ความถูกต้องของเอกสาร

เบกิจา่ย

เอกสารเบกิจา่ย ร้อยละ 100 เอกสารเบกิจา่ย

รวม 3 6

ผู้จัดท ำ  ............นำงสำวศุทธนีิ  ไชยรัตน์.................. ผู้อนุมัติ    ....ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.บณัฑิต  ผังนิรันดร.์....

 2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร          (ต ำแหน่ง ....นักวิชำกำรศึกษำ....) ต ำแหน่ง    คณบดวีิทยำลยันวัตกรรมและกำรจดักำร

 3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี วันที่    ......../...พฤษภำคม.../...2559....

      (ต ำแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร....)

 

5

 

สรุปและประเมินโครงการ และ

จดัเก็บเอกสาร

ใบประเมินผล

สรุปผลคะแนนประเมินผล

เอกสารทัง้หมด

ความถูกต้องของใบ

ประเมินผล

ความถูกต้องของสรุปผล

คะแนนประเมินผล

ความถูกต้องของเอกสาร

ทัง้หมด

ใบประเมินผล

สรุปผลคะแนน

ประเมินผล

เอกสารทัง้หมด

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ใบประเมินผล

สรุปผลคะแนน

ประเมินผล

เอกสารทัง้หมด

ร้อยละ 100

หมำ
ยเหตุ

ตัวชีวั้ด (KQI)

สรุปการจดัโครงการ

 

สรุปการจัดโครงการ

ผู้ควบคุม ........อ.ดร.ศุภรำ  เจริญภูมิ...........

1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี

2

  ด   บ            

  บ          ี 
 บ          ค     

  บ    บ                
ค                     

           ด         
 บ      ค              

ด         

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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                  1.9 การจัดท าใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิเศษ/หรือเกิน 12 ชม./ภาคพิเศษ 
 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานทั่วไป 
ช่งอ นางสาวศุทธินี.  นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 08 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานทังวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดท าใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิเศษ/หร่อเกิน 12 ชม./ภาคพิเศษ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าใบลงเวลาปฏิบัติงาน
สอนอาจารย์พเิศษ/หร่อเกิน 12 
ชม./ภาคพิเศษ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 4 ครั้ง /ปี  

2.1.1 จัดท าแบบส ารวจตารางสอนและส่งบันทึก
ส ารวจให้กับอาจารย ์

- จัดท าแบบส ารวจตารางสอน 
- ส่งบันทึกแจ้งให้ทราบเร่งองส ารวจ
ตารางสอนให้อาจารย์ทราบผ่านบนัทึก
ข้อความ E-office 

6 - แบบส ารวจ
ตารางสอน 
บันทึกข้อความ 

30 

    

 

2.1.2 จัดท าสรุปตารางสอนของอาจารย์ทีงเบิกคา่
สอน 

จัดพิมพ์สรุปตารางสอนของอาจารย์ทีงเบิก
ค่าสอนตามรายละเอียด 

6 - สรุปตารางสอนทีง
จะเบิกจ่าย 

  
1   

2.1.3 จัดท าใบลงเวลาปฏิบตัิงานสอนของอาจารย ์ พิมพ์ใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนของอาจารย์แต่ละคน 6 - ใบลงเวลา
ปฏิบัติงานสอน 

  
1   

รวม 30 2   
รวมระยะเวลาทั้งหมด  1 2  

 
 



63 
 

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   

   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …… นาที/ 1 ชังวโมง/ 2 วัน 

 

 
   ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 

(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การจัดการโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ 

ช่งอ นางสาวศุทธินี นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 08 
งาน บริหารงานทังวไป กิจกรรมหลัก การจัดการโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ 
 1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัตงิานในการจัดโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวชิาการ 
 
2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ

ทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 ร่างโครงการต่างๆ พิจารณาจากแผนงบประมาณวิชาการ เพ่งอขออนุมัติโครงการจากคณบด ี

- ร่างโครงการต่างๆ จากแผนงบประมาณวิชาการ 
- น าเสนอโครงการให้รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ตรวจสอบรายละเอียด 
-  พิมพ์บันทึกข้อความน าเสนอโครงการให้คณบดีพิจารณาอนุมตัิ 

 3.2 การเตรียม/ประสานงานตา่ง กอ่นการด าเนินการกิจกรรม 
- จัดเตรียมเอกสารทีงใช้ในการท ากิจกรรมตามโครงการ 
- เตรียมอุปกรณ์ สถานทีง ต่างๆ  
-  ออกหนังส่อเชิยวิทยากร 
- เตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าต่างๆ 
- จัดค าสังงในการปฏิบัติหน้าทีงให้กับผู้ทีงเกีงยวข้องร่วมด าเนินการ 
- ประสานงานกับหน่วยงานทีงเกีงยวข้อง 

 3.3 ด าเนินการกิจกรรมต่างๆตามโครงการ 

 3.4 รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ เม่งอด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

 3.5 สรุปและประเมินโครงการ และจัดเก็บเอกสาร 
 - รวบรวมใบประเมินผลความส าเร็จการด าเนินการ 

- สรุปผลคะแนนการประเมินผลและสรปุการด าเนนิกิจกรรม 
- จัดเก็บเอกสารทั้งหมด ลงในแฟ้มโครงการ 

 

 

 

รหั
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น 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 2 หน่วยงาน  
 5.1 ฝ่ายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 แบบฟอร์มอนุมัติโครงการ  1 ฉบับ  
 7.2 แบบฟอร์มประเมินความพึง

พอใจ 
 1 ฉบับ  

 7.3 แบบฟอร์มเบิกจ่าย  1 ฉบับ  
 

 
 
ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม ...อ.ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ         ลงนาม....ผศ.ดร.บัณฑิต ผงันิรันดร์ 
  (ต าแหนง่ นักวิชาการศึกษา)             (ต าแหน่ง รองคณบดฝีา่ยวิชาการ)                 (ต าแหน่ง  คณบดีวิทยาลยันวตักรรมฯ) 

              ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                   ผู้อนุมัต ิ

ด          บ (Flow Chart) 
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67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 3 6
หมำย
เหตุ

1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณ
งำนรวมใน 1 ปี

ผู้จดัท ำ  นำงสำวศุทธนีิ  ไชยรัตน์ ผู้อนมุตัิ   ....อ.ดร.ศภุรา  เจริญภมิู....   

 2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร      (ต ำแหน่ง ....นักวิชำกำรกำรศึกษำ....) ต าแหน่ง    รองคณบดีฝ่ายวชิาการ   

 3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ีผู้ควบคุม .....นำงสำวน  ำทพิย ์ กลบีบวับำน….. วันที ่          ......../...พฤษภำคม.../...2559…

   (ต ำแหน่ง ....หวัหน้ำส ำนักงำน....)

2

ร้อยละ 100ตัวชีวั้ด (KQI)

สรุปการจดัโครงการ

 

สรุปการจัดโครงการ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ใบประเมินผล

สรุปผลคะแนน

ประเมินผล

เอกสารทัง้หมด

 

5

 

สรุปและประเมินโครงการ และ

จดัเก็บเอกสาร

ใบประเมินผล

สรุปผลคะแนนประเมินผล

เอกสารทัง้หมด

ความถูกต้องของใบ

ประเมินผล

ความถูกต้องของสรุปผล

คะแนนประเมินผล

ความถูกต้องของเอกสาร

ทัง้หมด

ใบประเมินผล

สรุปผลคะแนน

ประเมินผล

เอกสารทัง้หมด  ด   บ            

  บ    บ                
ค                     

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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                  1.10 การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ-ประชุมทั่วไปฝ่ายวิชาการ 
 
 

      ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานทั่วไป 
ช่งอ นางสาวศุทธิน ี  นามสกุล ไชยัรตน์ รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 09 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานทังวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทังวไปฝ่ายวิชาการ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ
วิชาการประจ าคณะ/ประชุมทังวไป
ฝ่ายวิชาการ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 12 ครั้ง /ปี  

2.1.1 รวบรวมเน่้อหาทีงจะน าเข้าวาระการประชุม
จากผู้ทีงเกีงยวข้อง 

รวบรวมเน่้อหาจากผู้บริหาร และเน่้อหา
งานต่างๆ และประเด็นปัยหาทีงตอ้งการ
เข้าทีงประชุม 

12 - ข้อมูล  
2 

  

2.1.2 พิมพ์เอกสารการประชุม พร้อมจัดท ารูปเลม่  12 - เล่มเอกสารประชุม  4  
2.1.3 ส่งบันทึกข้อความ ขอเชิยประชุมกับผู้ทีง
เกีงยวข้อง 

ส่งบันทึกข้อความผ่านระบบ E-office 
เชิยเข้าร่วมประชุมให้กับผู้ทีงเกีงยวข้อง 

12 - บันทึกข้อความ  
1 

 

2.1.4 จัดเตรียมเอกสารการประชุม ใบเซ็นช่งอ และ
จัดอาหารว่าง 

- จัดเตรยีมเอกสารทีงใช้ในการประชุม 
- เตรียมสถานทีงประชุม 
-  จัดเตรียมอาหารว่าง และใบเซน็ช่งอ 

12 - เอกสารการ
ประชุม 

 
2 

 

2.1.5 ด าเนินการประชุมตามก าหนด  12   3  
2.1.6 สรุปรายงานการประชุม พรอ้มส่งเอกสารให้ผู้
ทีงเกีงยวข้อง 

- สรุปรายงานการประชุม 
-  ส่งเอกสารให้ผู้ทีงเกีงยวข้อง 

12 - สรุปรายงานการ
ประชุม 

 
2 
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- จัดเก็บเอกสารทั้งหมด  
-  ส่งบันทึกข้อความให้หน่วยงานทีง
ด าเนินการต่อเน่งอง 

- บันทึกข้อความ 

รวม   2  
รวมระยะเวลาทั้งหมด   2  

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   

   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …… นาที/ …… ชังวโมง/ 2 วัน 

 
 

   ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ-ประชุมทังวไปฝ่ายวิชาการ 

ช่งอ นางสาวศุทธินี นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 09 
งาน บริหารงานทังวไป กิจกรรมหลัก การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ-ประชุม

ทังวไปฝ่ายวิชาการ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทังวไปฝ่ายวิชาการ 
 1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัตงิานในการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทังวไปฝา่ยวิชาการ 

 
2. ขอบเขตงาน 
                      ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทังวไปฝ่าย

วิชาการ ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 รวบรวมเน่้อหาทีงจะน าเข้าวาระการประชุมจากผู้ทีงเกีงยวข้อง 

 - รวบรวมเน่้อหาจากผู้บริหาร และเน่้อหางานต่างๆ และประเดน็ปัยหาทีงต้องการเข้าทีงประชุม 

 3.2 พิมพ์เอกสารการประชุม พร้อมจัดท ารูปเล่ม 

 3.3 ส่งบนัทึกข้อความ ขอเชิยประชมุกับผู้ทีงเกีงยวข้อง 
           - ส่งบนัทึกข้อความผ่านระบบ E-office เชิยเข้าร่วมประชุมให้กับผู้ทีงเกีงยวข้อง 

 3.4 จัดเตรียมเอกสารการประชุม ใบเซ็นช่งอ และจดัอาหารว่าง 
 - จัดเตรียมเอกสารทีงใช้ในการประชุม 

- เตรียมสถานทีงประชุม 
-  จัดเตรียมอาหารว่าง และใบเซ็นช่งอ 

 3.5 ด าเนินการประชุมตามก าหนด 

 3.6 สรุปรายงานการประชุม พร้อมส่งเอกสารให้ผู้ทีงเกีงยวข้อง 
 - สรุปรายงานการประชุม 

-  ส่งเอกสารให้ผู้ทีงเกีงยวข้อง 
- จัดเก็บเอกสารทั้งหมด  
-  ส่งบนัทึกข้อความให้หน่วยงานทีงด าเนนิการต่อเน่งอง 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 2 หน่วยงาน  
 5.1 ฝ่ายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน - นาท ี - ชังวโมง 2 วัน 
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
      
 

 
 
ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
  (ต าแหนง่ นักวิชาการศึกษา)               (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)                       (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

              ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                   ผู้อนุมัต

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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 1.11 การจัดสอบคอมพิวเตอร์-ภาษาอังกฤษ 
 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานทั่วไป 
ช่งอ นางสาวศุทธินี นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 10 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานทังวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดสอบคอมพิวเตอร์/ภาษาอังกฤษ…………........................................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ.  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดสอบคอมพิวเตอร/์
ภาษาอังกฤษ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 3 ครั้ง /ปี  

2.1.1 ก าหนดวันจัดสอบ เสนอรองคณบดีฝา่ยวิชาการ  3 วันสอบ 5    
2.1.2 ประสานงานกับศูนย์วิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต  

โทรประสานศูนย์วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบนั
สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอด
ชีวิตเบ่้องต้น 

3 IT และ สสสร.
รับทราบ
ก าหนดการ
เบ่้องต้น 

5    

2.1.3 ส่งบันทึกข้อความแจ้งก าหนดการสอบ และให้
สาขาส่งรายช่งอผู้ทีงยังสอบไม่ผา่นมายังบัณฑิตวิทยาลัย 

 3 บันทึกข้อความ 15    

2.1.4 ส่งบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์จัดสอบไป
ยังศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 3 บันทึกข้อความ 15    

2.1.5 ส่งบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์จัดสอบไป
ยังสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

 3 บันทึกข้อความ 15    

2.1.6 ประสานขอข้อมูลรายช่งอคณะกรรมการจัดสอบ โทรประสานศูนย์วิทยบริการและ 3 รายช่งอ 10    
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จากศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส่ง
ข้อมูลให้กับฝ่ายบริหารงานทังวไปจดัท าค าสังงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการสอบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบนั
สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอด
ชีวิต 

คณะกรรมการ
สอบ 

2.1.7 รวบรวมรายช่งอผู้ทีงประสงคเ์ข้าสอบ และจดัท า
บันทึกข้อความรวมทั้งพิมพ์ประกาศรายช่งอผู้มสีิทธ์ิสอบ 

 3 หน้าบันทึก 
ประกาศ 

 2   

2.1.8 พิมพ์รายช่งอนักศึกษาจ าแนกตามห้องสอบ  3 รายช่งอนักศึกษา
จ าแนกตามห้อง 
วัน เวลาสอบ 

 2   

2.1.9 ด าเนินการจัดสอบคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ คุมสอบตลอดทั้งวัน 3    1  
2.1.10 ท าบันทึกข้อความขอรายช่งอผู้สอบผา่น จากศูนย์
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบัน
สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

 3 บันทึกข้อความ 15    

2.1.11 จัดท าบันทึกข้อความในระบบ e-office และ
จัดท าประกาศผลการสอบ 

พิมพ์รายช่งอผู้สอบผ่าน 3 หน้าบันทึก 
ประกาศผลสอบ 

 3   

2.1.12 ส่งประกาศไปยังผูเ้กีงยวข้อง  3 ส่งประกาศผล
สอบ 

5    

รวม 25 1 2  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 15 4 6  

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การขอ ID การใช้งาน internet ของนักศึกษา  
3.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ สสสร. การจัดสอบคอมพิวเตอร์/ภาษาอังกฤษ  
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ท างาน 
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5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน 15 นาที/ 4 ชังวโมง/ 6 วัน 

 

 
ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การจัดสอบคอมพิวเตอร์-ภาษาอังกฤษ 

ช่งอ นางสาวศุทธินี นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 10 
งาน บริหารงานทังวไป กิจกรรมหลัก การจัดสอบคอมพิวเตอร์-ภาษาอังกฤษ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบของเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. ขอบเขตงาน 
                      ครอบคลุมการก าหนดวันเวลาในการสอบ ประสานผู้เกีงยวข้อง จัดสอบ ประกาศทีงเกีงยวข้องกับการสอบ
คอมพิวเตอร์/ภาษาอังกฤษ 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 ก าหนดวันจัดสอบ ประสานงานกับศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- เม่งอก าหนดวันได้แล้วโทรประสานศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเบ่้องต้น 

 3.2 ส่งบันทึกข้อความแจ้งก าหนดการสอบ และให้สาขาส่งรายช่งอผู้ทีงยังสอบไม่ผ่านมายังบัณฑิตวิทยาลัย 
 3.3 ส่งบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์จัดสอบไปยังศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.4 ส่งบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์จัดสอบไปยังสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.5 ประสานขอข้อมูลรายช่งอคณะกรรมการจัดสอบจากศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส่งข้อมูลให้กับฝ่ายบริหารงานทังวไปจัดท าค าสังงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สอบ 
         - โทรประสานศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

 3.6 รวบรวมรายช่งอผู้ทีงประสงค์เข้าสอบ และจัดท าบันทึกข้อความรวมทั้งพิมพ์ประกาศรายช่งอผู้มีสิทธิ์สอบ 
 3.7 จัดห้องสอบคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ 

        - พิมพ์รายช่งอจ าแนกตามห้อง วัน เวลาสอบ 
 3.8 ด าเนินการจัดสอบคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ 

- ควบคุมการสอบตลอดทั้งวัน 
 3.9 ท าบันทึกข้อความขอรายช่งอผู้สอบผ่าน จากศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.10 จัดท าบันทึกข้อความในระบบ e-office และจัดท าประกาศผลการสอบ 

- พิมพ์รายช่งอผู้สอบผ่าน 
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4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 
 
 

 
5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 2 หน่วยงาน  
 5.1 ฝ่ายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 15 นาท ี 4 ชังวโมง 6 วัน 
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 ข้อมูลรายช่งอนักศึกษา     
 

 

ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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                       1.12 การจัดท าประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานทั่วไป 
ช่งอ นางสาวศุทธิน ี  นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 11 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานทังวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดท าประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา....................................... 
ผู้บังคับบยัชา ระดับฝ่าย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชากร 
 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจดัท าประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 2 ครั้ง /ป ี 

2.1.1 รวบรวมข้อมลูอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  2 ข้อมูล
ค่าธรรมเนียม 

15    

2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  2 ข้อมูลทีงถูกต้อง 30    
2.1.3 จัดท าบันทึกและประกาศอตัราค่าธรรมเนียมใน
แต่ละภาคเรียน 

 2 หน้าบันทึก 
ประกาศ 

30    

2.1.4 ท าบันทึกข้อความส่งประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
ไปยังผู้ทีงเกีงยวข้อง 

 2 บันทึกข้อความส่ง
ประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียม 

15    

รวม 30 1   
รวมระยะเวลาทั้งหมด  3   
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3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ท างาน 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …… นาที/ 3 ชังวโมง/ ...... วัน 

 

 

ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การจัดท าประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ช่งอ นางสาวศุทธินี นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 11 
งาน บริหารงานทังวไป กิจกรรมหลัก การจัดท าประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบของเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. ขอบเขตงาน 
ครอบคลุมการรวบรวมข้อมูลตลอดจนการจัดท าประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 รวบรวมข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 3.3 จัดท าบันทึกและประกาศอัตราค่าธรรมเนียมในแต่ละภาคเรียน 

 3.4 ท าบันทึกข้อความส่งประกาศอัตราค่าธรรมเนียมไปยังผู้ทีงเกีงยวข้อง 
 
4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 
 
 

 
5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 2 หน่วยงาน  
 5.1 ฝ่ายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน  นาท ี 3 ชังวโมง - วัน 
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
      
 

ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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                       1.13 การจัดพิมพ์-อัดส าเนาข้อสอบและอธิบายรายวิชา 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานทะเบียนและประมวลผล 
ช่งอ นางสาวศุทธินี  นามสกุล ไชยรัตน์  รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 03 – 13 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การจัดพิมพ์ – อัดส าเนาข้อสอบและค าอธิบายรายวิชา............................ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริยภูมิ…………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………รองคณบดีฝ่ายวิชาการ…………………………………. 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
     1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน  และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1   การจั ดพิมพ์  - อั ดส า เนา
ข้อสอบและค าอธิบายรายวิชา  
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง  1 ป ี
 

2.1.1  ตรวจสอบแบบฟอร์มการอัดส าเนา รับฟอร์มการอ าเนา แล้วตรวจสอบ 850 เอกสารทีงเกีงยวกับ
การอัดส าเนา 

5    

2.1.2  ลงบัยชีรับเข้า คีย์ข้อมูลลงเคร่งอง 850 ข้อมูลรายวิชา 5    
2.1.3  อัดส าเนา/เข้าเล่ม  850 ชุด/เล่ม 15    
2.1.4  ลงลายม่อช่งอ 
 
 

ตรวจสอบการเซ็นต์รับ 850 เอกสารทีงเกีงยวกับ
การอัดส าเนา 

5    

รวม 30    
รวมระยะเวลาทั้งหมด  3 66  

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 

 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ท างาน 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …… นาที/ ....3..... ชังวโมง/....66.....วัน 

 
 
 
 

ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การอัดส าเนาข้อสอบและค าอธิบายรายวิชา 

ช่งอ นางสาวศุทธินี นามสกุล ไชยรัตน์ รหัสเอกสาร   CIM - AS – 03 – 13 
งาน ทะเบียนและประมวลผลข้อมูล กิจกรรมหลัก การอัดส าเนาข้อสอบและค าอธิบายรายวิชา 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน  และเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏบิัติงานในการตรวจข้อสอบ อย่างถูกต้อง 

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 ตรวจสอบแบบฟอร์มการอดัส าเนา 

         รับฟอร์มการอ าเนา แล้วตรวจสอบ 

 3.2 ลงบัยชีรับเข้า 
         คีย์ข้อมูลลงเคร่งอง 

 3.3 อัดส าเนา/เข้าเล่ม 

 3.4 ผู้สอนเซ็นต์รับเอกสาร 
         ตรวจสอบการเซ็นต์รับ 

 
4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 
 
 

 
5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 2 หน่วยงาน  
 5.1 ฝ่ายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 30 นาท ี 3 ชังวโมง 66 วัน 
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
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ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม...นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์     ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา)                  (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)             (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ 
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ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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2. งานประสบการณ์ฝึกสหกิจศึกษา / มาตราฐานวิทยานิพนธ์ 
               2.1 การจัดท าหนังสืออนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                    งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ช่งอ นางสาวดวงกมล..  นามสกุล .สุรพิพิธ   ... รหัสเอกสาร JD CIM – AS - 05 - 01 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................  งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.............................................. กิจกรรมหลัก การจัดท าหนังส่ออนุเคราะห์/หนังส่อส่งตัวนักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ .....ดร.ศุภรา.............. นามสกุล ………………เจรยิภูม…ิ….…………….  ต าแหน่ง ……………………รองคณบดีฝา่ยวิชาการ วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ……………………….……….. 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การจดัท าหนังส่ออนุเคราะห/์
หนังส่อส่งตัวนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง 1 ป ี
 
 
 
 
 

2.1.1 นักศึกษาย่งนแบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้เจ้าหน้าทีงตรวจสอบเอกสาร 

   5    

2.1.2  น าสง่รองคณบดีฝา่ยวิชาการตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

  -ข้อมูลการกรอก
แบบฟอร์มขอฝึก
ประสบการณ์ฯ 

5   

2.1.3 พิมพ์หนังส่อขอความอนุเคราะห์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมแบบตอบรับฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

พิมพ์หนังส่อขออนุเคราะหฝ์ึกประสบการณ์
วิชาชีพ พร้อมแบบตอบรับประสบการณ์วิชา 
และออกเลขทีงเอกสารหนังส่อ 

 - หนังส่อขอฝึก
ประสบการณ์ฯ 
- แบบตอบรับฝึก
ประสบการณ์ฯ 

15   

2.1.4 น าส่งคณบดีพิจารณาลงนามหนังส่อ    5   
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2.1.5 เจ้าหน้าทีงจัดเก็บลงแฟ้ม เพ่งอรอนักศึกษารับ
เอกสารไปส่งให้สถานประกอบการ 

  - หนังส่อขอฝึก
ประสบการณ์ฯ 
- แบบตอบรับฝึก
ประสบการณ์ฯ 

5   

2.1.6 นักศึกษาย่งนแบบฟอร์มขอส่งตัวประสบการณ์
วิชาชีพให้เจ้าหน้าทีงตรวจสอบเอกสาร 

   5   

2.1.7 น าส่งรองคณบดฝี่ายวชิาการตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

  - ข้อมูลการกรอก
แบบฟอร์มขอส่งตัว
ฝึกประสบการณ์ฯ 

5   

2.1.8 พิมพ์หนังส่อขอความอนุเคราะห์ส่งตัว
ประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมเล่มคู่ม่อฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ, แบบฟอร์มประเมินผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, หนังสอ่รับรองการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และหนังส่อส่งตัวกลับ 

  - หนังสอ่ขอสง่ตัวฝึก
ประสบการณ์และ
แบบฟอร์มต่างๆ 

15   

2.1.9 น าส่งคณบดีพิจารณาลงนามหนังส่อ    5   

2.1.10 เจ้าหน้าทีงจัดเก็บลงแฟ้ม เพ่งอรอนักศึกษา
รับเอกสารไปในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  - หนังส่อขอส่งตัวฝึก
ประสบการณ์และ
แบบฟอร์มต่างๆ  

5   

รวม 15 1   
รวมระยะเวลาทั้งหมด     

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
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4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 

 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …… นาที/ …… ชังวโมง/ .59..... วัน 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
                (นางสาวดวงกมล  สรุพิพิธ)                   (นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน)         (อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจรยิภูมิ) 
ต าแหน่ง      เจ้าหน้าทีงบริหารงานทังวไป     ต าแหน่ง           หัวหน้าส านักงาน    ต าแหน่ง         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
               ผู้จัดท า          ผู้ควบคุม                                                                         ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดท าหนังส่ออนุเคราะห์/หนังส่อส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ช่งอ นางสาวดวงกมล      นามสกุล สุรพิพิธ    รหัสเอกสาร   CIM – AS - 05 - 01 

งาน ...ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.........กิจกรรมหลัก .. การจัดท าหนังส่ออนุเคราะห์/หนังส่อส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ..  

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา   นามสกุล เจริยภูมิ  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

แก้ไขครั้งทีง ........................................................... วันทีงแก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดท าหนังส่ออนุเคราะห์/หนังส่อส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏบิัตงิานในการจัดท าหนังส่ออนุเคราะห์/หนังส่อส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าหนังส่ออนุเคราะห์/หนังส่อส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 นักศึกษาย่งนแบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วชิาชีพให้เจ้าหน้าทีงตรวจสอบเอกสาร 
    3.2 เจ้าหน้าทีงพิมพ์หนังส่อขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชพี พร้อมแบบตอบรับฝกึประสบการณ์วชิาชีพ 
    3.3 น าเสนอคณบดีพิจารณาลงนามหนังส่อ 
    3.4 เจ้าหน้าทีงจดัเก็บลงแฟ้ม เพ่งอรอนักศึกษารับเอกสารไปสง่ให้สถานประกอบการ 
    3.5 นักศึกษาย่งนแบบตอบรับประสบการณ์วิชาชีพให้เจ้าหน้าทีง 
    3.6 เจ้าหน้าทีงพิมพ์หนังส่อขอความอนุเคราะห์ส่งตัวประสบการณ์วิชาชีพ  
    3.7 น าส่งคณบดพีิจารณาลงนามหนังส่อ 
    3.8 เจ้าหน้าทีงจดัเก็บลงแฟ้ม เพ่งอรอนักศึกษารับเอกสารไปในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 พร้อมเล่มคู่ม่อฝึกประสบการณว์ิชาชีพ, แบบฟอร์มประเมนิผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, หนังส่อรับรองการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และหนังส่อส่งตัวกลับ 
 
 
 
 
 
 
 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 1 หน่วยงาน  

 5.1 สถานประกอบการ 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน  ............ นาที ชั่วโมง  59 วัน 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน  2 ฉบับ  

 7.1  แบบย่งนค าร้องฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา (ว.นก.สหกิจ-01) 
 7.2 แบบตอบรับฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา ( ว.นก.สหกิจ-02) 
 7.3 หนังส่อขออนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา 
 7.4 หนังส่อน าส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา 
 
  
 
 
ลงนาม นางสาวดวงกมล  สุรพิพิธ   ลงนาม     นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน   ลงนาม     อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการ )         (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)    (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า     ผู้ควบคุม     ผู้อนุมัติ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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จนท.ฝ่ายวิชาการ สาขาวิขา/อาจารย์นิเทศก์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วนั

 

1.

2.

3.

 

รวบรวมข้อมลูจ านวนนกัศกึษาที่ต้องฝึกงาน

 ในแตล่ะภาคเรียน

บนัทกึข้อความแจ้งสาขาวิชาก าหนด

อาจารย์นิเทศก์

ท าการขออนมุตัิโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่าง

นิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

จากงบประมาณที่ได้รับ

 

15

 

1

3

4.

5.

6.

7.

จดัท าค าสั่งในการด าเนินงานโครงการ 

/อาจารย์นิเทศ

จดัเตรียมเอกสารและสถานที/่ติดตอ่วิทยากร

ด าเนินงานตามโครงการ

รวบรวมเอกสารในการเบกิจา่ยตามโครงการ

เม่ือเสร็จสิน้

30  

2

3

 

1

8. สรุปผลการด าเนินโครงการรวบรวมเอกสาร

ให้ผู้ เก่ียวข้อง
3

รวม 45 5 2

หมำยเหตุ ผู้จดัท ำ นำงสำวดวงกมล  สรุพิพิธ ผู้อนุมัติ อำจำรย ์ดร.ศุภรำ  เจริญภูมิ

 2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร          (ต ำแหน่ง ....นักวิชำกำรศึกษำ....) ต ำแหน่ง รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร

 3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี วันที่ ............/............../..............

(ต ำแหน่ง  หวัหน้ำส ำนักงำน)

          

 

ข้อมลูนกัศกึษาฝึกงาน

บนัทกึข้อความ

โครงการ

ค าสั่งแตง่ตัง้

เอกสารกิจกรรม

หนงัสือเชิญวิทยากร

เอกสารเบกิจา่ย

ค าสั่งแตง่ตัง้

เอกสารเบกิจา่ย

สรุปการด าเนินโครงการ

 

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 

ข้อมลู

นกัศกึษา

ฝึกงาน

บนัทกึข้อความ

โครงการ

ค าสั่งแตง่ตัง้

เอกสารกิจกรรม

หนงัสือเชิญ

วิทยากร

เอกสารเบกิจา่ย

ค าสั่งแตง่ตัง้

เอกสารเบกิจา่ย

สรุปการด าเนิน

โครงการ

ตวัชี วัด (KQI) 

โครงกำรฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพ

ผู้ควบคุม นำงสำวน  ำทพิย ์ กลบีบวับำน

1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี

ฝ่ำย......บริกำรกำรศึกษำ........      งำน....งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ....      กิจกรรมหลกั ...กำรจดัท ำโครงกำรปฐมนิเทศ/ระหว่ำงนิเทศ/ปจัฉิมนิเทศฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ....            ระยะเวลำทีใ่ช้ปฏิบตังิำน/หน่วย/ ครั ง ......2......วัน......5....... ชั่วโมง.......45.......นำที

คู่มือกำรปฏบิตังิำน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 โครงกำรฝึก

ประสบกำรณ์

วิชำชีพ

นกัศกึษา ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
       ี ด (    ี    พ  ธ์)

สถานฝึกประสบการณ์ข  ้   

 

ข้อมลูนกัศกึษาฝึกงาน

บนัทกึข้อความ

โครงการ

ค าสั่งแตง่ตัง้

เอกสารกิจกรรม

หนงัสือเชิญวิทยากร

เอกสารเบกิจา่ย

ค าสั่งแตง่ตัง้

เอกสารเบกิจา่ย

สรุปการด าเนินโครงการ

 

ความถูกต้องของข้อมลู

นกัศกึษาฝึกงาน

ความถูกต้องของบนัทกึข้อความ

ความถูกต้องและความ

เหมาะสมของโครงการ

ความถูกต้องของค าสั่งแตง่ตัง้

ความถูกต้องของเอกสาร

กิจกรรม

หนงัสือเชิญวิทยากร

เอกสารเบกิจา่ย

ค าสั่งแตง่ตัง้

ความถูกต้องของเอกสาร

เบกิจา่ย

ความส าเร็จการด าเนินงาน

ตามโครงการ

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

         

  บ   ข           
         ี                 

    ค  ี   

บ     ข  ค         ข     
     ด      ์      ์   ข                ์     ์

   ข         ค              
                            

    บ   ณ์     ีพ 
      บ      

          

       

          

       

  ด   ค           ด          ค       
      ์      ์ 

     

          

       

  บ   บค      (  พ  ค      
      ์      ์ 

  ด   ี                ี  
  ด          

ด             ค     

   บ               บ         
 ค                  ้

         ด       ค       บ   
              ี   ข   

      ์      ์        
        

                    
     บ   

   ้  ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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   2.2 การจัดท าโครงการปฐมนิเทศ/ หรือปัจฉิมนิเทศ 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ช่งอ นางสาวดวงกมล..  นามสกุล .สุรพิพิธ   ... รหัสเอกสาร JD CIM - AS - 05 - 02 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.............................................. กิจกรรมหลัก การจัดท าโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ .....ดร.ศุภรา.............. นามสกุล ………………เจรยิภูม…ิ….…………….  ต าแหน่ง ……………………รองคณบดีฝา่ยวิชาการ วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ……………………….……….. 
 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าโครงการปฐมนิเทศ/ 
หร่อปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
- หน่วยนับ : โครงการ 
- 2 โครงการต่อป ี
 

2.1.1 รวบรวมข้อมลูจ านวนนักศึกษาทีงต้องฝึกงาน ใน
แต่ละภาคเรียน 

รวบรวมข้อมลูจ านวนนักศึกษา และข้อมลู
สถานประกอบการทีงนักศึกษาขอฝกึงานใน
แต่ละภาคเรียน 

 - ข้อมูลนักศึกษา
ฝึกงาน 

 1   

2.1.2 บันทึกข้อความแจ้งสาขาวิชาก าหนดอาจารย์
นิเทศก ์

ท าบันทึกข้อความผ่านระบบ E-office ให้
สาขาวิชาก าหนดรายช่งออาจารย์นเิทศก์ เพ่งอ
ออกเป็นค าสังงแต่งตั้ง 

 -บันทึกข้อความ 15   
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2.1.3 ท าการขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่าง
นิเทศ/ปัจฉิมนเิทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก
งบประมาณทีงไดร้ับ 

- ท าการขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศ/
ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศก์ ในช่วงเวลาทีง
เหมาะสมของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
พิจารณาจากแผนงบประมาณวิชาการ 
- น าเสนอโครงการให้รองคณบดีฝา่ย
วิชาการ ตรวจสอบรายละเอยีด 
-  พิมพ์บันทึกข้อความน าเสนอโครงการให้
คณบดีพิจารณาอนุมัต ิ

 -โครงการ  3  

2.1.4 จัดท าค าสังงในการด าเนินงานโครงการ /อาจารย์
นิเทศ 

จัดพิมพ์ค าสังงแต่งตั้งการด าเนินการโครงการ 
และพิมพ์บันทึกข้อความในระบบ e-office 
แนบไฟล์ค าสังง ให้คณบดีลงนาม 

 -ค าสังงแต่งตั้ง 30   

2.1.5 จัดเตรียมเอกสารและสถานทีง/ติดต่อวิทยากร - จัดเตรยีมเอกสารทีงใช้ในการท ากจิกรรม
ตามโครงการ 
- เตรียมอุปกรณ์ สถานทีง ต่างๆ  
-  ออกหนังส่อเชิยวิทยากร 
- เตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าต่างๆ 
- จัดค าสังงในการปฏบิัติหน้าทีงให้กบัผู้ทีง
เกีงยวข้องร่วมด าเนินการ 
- ประสานงานกับหน่วยงานทีงเกีงยวข้อง 

 -เอกสารกิจกรรม 
-หนังส่อเชิย
วิทยากร 
-เอกสารเบิกจ่าย 
ค าสังงแต่งตั้ง 

 2  

2.1.6 ด าเนินงานตามโครงการ      1 

2.1.7 รวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายตามโครงการเม่งอ
เสร็จสิ้น 

  -เอกสารเบิกจ่าย  3  

2.1.8 สรุปผลการด าเนินโครงการรวบรวมเอกสารให้
ผู้เกีงยวข้อง 

- รวบรวมใบประเมินผลความส าเร็จการ
ด าเนินการ 
- สรุปผลคะแนนการประเมินผลและสรุป
การด าเนินกิจกรรม 
- จัดเก็บเอกสารทั้งหมด ลงในแฟ้มโครงการ 

 -สรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

 3  

รวม 45 5 2  
รวมระยะเวลาทั้งหมด     
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3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 

   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …30… นาที/ …7… ชังวโมง/ ...8... วัน 

 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
                (นางสาวดวงกมล  สรุพิพิธ)                   (นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน)         ( อาจารย์ ดร.ศภุรา  เจริยภมูิ) 
ต าแหน่ง      เจ้าหน้าทีงบริหารงานทังวไป     ต าแหน่ง           หัวหน้าส านักงาน    ต าแหน่ง         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
               ผู้จัดท า          ผู้ควบคุม                                                                         ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดท าโครงการปฐมนเิทศ/ระหว่างนิเทศ/ปจัฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

ช่งอ นางสาวดวงกมล  นามสกุล สุรพิพิธ       รหัสเอกสาร   CIM - AS - 05 - 02 

งาน ...ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.....กิจกรรมหลัก ..... การจัดท าโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา   นามสกุล เจริยภูมิ  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

แก้ไขครั้งทีง ............................................................ วันทีงแก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดท าโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการการจัดท าโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รวบรวมข้อมูลจ านวนนกัศึกษาทีงต้องฝึกงาน ในแต่ละภาคเรียน 
 - รวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษา และข้อมูลสถานประกอบการทีงนักศึกษาขอฝึกงานในแต่ละภาคเรียน 
    3.2 บันทึกข้อความแจ้งสาขาวิชาก าหนดอาจารย์นิเทศ 
 - ท าบนัทึกข้อความผ่านระบบ E-office ให้สาขาวิชาก าหนดรายช่งออาจารย์นิเทศก์ เพ่งอออกเป็นค าสังงแตง่ตั้ง 
    3.3 ท าการขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปจัฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วชิาชีพจากงบประมาณทีงได้รับ 
 - ท าการขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศก์ ในช่วงเวลาทีงเหมาะสมของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

พิจารณาจากแผนงบประมาณวชิาการ 
- น าเสนอโครงการให้รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ตรวจสอบรายละเอียด 
-  พิมพ์บันทึกข้อความน าเสนอโครงการให้คณบดีพิจารณาอนุมตัิ 

    3.4 จัดท าค าสังงในการด าเนนิงานโครงการ /อาจารย์นิเทศ 
 - จัดพิมพ์ค าสังงแตง่ตั้งการด าเนนิการโครงการ และพิมพ์บนัทึกข้อความในระบบ e-office แนบไฟล์ค าสังง ให้คณบดลีงนาม 
    3.5 จัดเตรียมเอกสารและสถานทีง/ติดต่อวิทยากร 
 - จัดเตรียมเอกสารทีงใช้ในการท ากิจกรรมตามโครงการ 

- เตรียมอุปกรณ์ สถานทีง ต่างๆ  
-  ออกหนังส่อเชิยวิทยากร 
- เตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าต่างๆ 
- จัดค าสังงในการปฏิบัติหน้าทีงให้กับผู้ทีงเกีงยวข้องร่วมด าเนินการ 

  - ประสานงานกับหน่วยงานทีงเกีงยวข้อง 
 

รหั
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    3.6 ด าเนินงานตามโครงการ 
    3.7 รวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายตามโครงการเม่งอเสร็จสิ้น 
    3.8 สรุปผลการด าเนนิโครงการรวบรวมเอกสารให้ผู้เกีงยวข้อง 

- รวบรวมใบประเมินผลความส าเร็จการด าเนินการ 
- สรุปผลคะแนนการประเมินผลและสรปุการด าเนนิกิจกรรม 

  - จัดเก็บเอกสารทั้งหมด ลงในแฟ้มโครงการ 
     

 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 
 
5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน   2  หน่วยงาน 
 5.1 หัวหน้าสาขาวิชา 
 5.2 ฝ่ายบริหาร 
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน .....30.... นาที/ .......7....... ชังวโมง/ .......8......... วัน  

         

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ……3….. แบบฟอร์ม  
 7.1 แบบขออนุมัติโครงการ/บันทึกข้อความ 
 7.2 หนังส่อเชิยวิทยากร / หนังส่อขอบคุณ 
 7.3 เล่มคู่ม่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 

 

 

ลงนาม นางสาวดวงกมล  สุรพิพิธ  ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการ )      (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)  (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

  ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม    ผู้อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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 2.3 การจัดท าฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์ 
 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                   งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ช่งอ นางสาวดวงกมล..  นามสกุล .สุรพิพิธ   ... รหัสเอกสาร JD CIM - AS - 05 - 03 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.............................................. กิจกรรมหลัก การจัดท าฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์........................................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ .....ดร.ศุภรา.............. นามสกุล ………………เจรยิภูม…ิ….…………….  ต าแหน่ง ……………………รองคณบดีฝา่ยวิชาการ วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ……………………….……….. 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าฐานข้อมูลสรุปการฝึก 
ประสบการณ์ 
- หน่วยนับ : สถานประกอบการ 
- สถิติย้อนหลัง  1 ป ี
 
 

2.1.1 รับหนังส่อตอบกลับจากสถานประกอบการ 
ประสานกับสาขาวิชาและนักศึกษา 

รับหนังส่อตอบกลับจากสถานประกอบการแจ้ง
ต่อให้สาขาวิชาและนักศึกษาในระบบ E-office 

 -ข้อมูลการตอบรับ 5 
 

  

2.1.2 จัดเก็บใส่แฟ้ม ให้นักศึกษามารับเอกสาร ปริ้นเอกสาร จัดเก็บใส่แฟ้ม เพ่งอให้นักศึกษามา
รับเอกสาร 

  5 
 

 

2.1.3 จัดท าฐานข้อมลูและสรปุข้อมูลของนักศึกษา
ฝึกงาน 

คีย์ข้อมูล และสรุปเป็นข้อมลูของนักศึกษา 
สถานประกอบการ สาขาวิชา ท าเป็นฐานข้อมูล 

 -งานฐานข้อมูล 5 
 

 

รวม 15    
รวมระยะเวลาทั้งหมด     
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3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 

   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …… นาที/ …… ชังวโมง/ ...7... วัน 

 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
                (นางสาวดวงกมล  สรุพิพิธ)                   (นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน)            (อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ) 
ต าแหน่ง      เจ้าหน้าทีงบริหารงานทังวไป     ต าแหน่ง           หัวหน้าส านักงาน    ต าแหน่ง         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
               ผู้จัดท า                  ผู้ควบคุม                                                                         ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดท าฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ช่งอ นางสาวดวงกมล  นามสกุล สุรพิพิธ    รหัสเอกสาร   CIM - AS - 05 - 03  

งาน ........ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ...................กิจกรรมหลัก ...... การจัดท าฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ......  

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา   นามสกุล เจริยภูมิ  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

แก้ไขครั้งทีง ......................................................... วันทีงแก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดท าฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏบิัตงิานในการจัดท าฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏบิัติงานในการจัดท าฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนหน่วยงาน 

และผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับหนังส่อตอบกลับจากสถานประกอบการ ประสานกับสาขาวชิาและนักศึกษา 

- รับหนังส่อตอบกลับจากสถานประกอบการแจ้งต่อให้สาขาวชิาและนักศึกษาในระบบ E-office 
    3.2 จัดเก็บใส่แฟ้ม ให้นักศึกษามารับเอกสาร 
 - ปริ้นเอกสาร จัดเก็บใส่แฟ้ม เพ่งอให้นักศึกษามารับเอกสาร 
    3.3 จัดท าฐานข้อมูลและสรปุข้อมูลของนักศึกษาฝึกงาน 
 - คีย์ข้อมูล และสรุปเปน็ข้อมูลของนักศึกษา สถานประกอบการ สาขาวชิา ท าเปน็ฐานข้อมูล 
 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 

 

 

ดังเอกสารแนบ (flowchart) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  มีจ านวน  1  หน่วยงาน 
 -หัวหน้าสาขาวิชา 
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ............ นาที/ ........-....... ชังวโมง/ .......7....... วัน  
   
7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้  จ านวน   1  แบบฟอร์ม 
 -รายงานสรุปผลการด าเนินงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 

ลงนาม นางสาวดวงกมล  สุรพิพิธ  ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการ )        (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)  (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า     ผู้ควบคุม         ผู้อนุมัติ 
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จนท.ฝ่ายวิชาการ สาขาวิขา/อาจารย์นิเทศก์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วนั

 

1.

2.

3.

 

รับหนงัสือตอบกลับจากสถาน

ประกอบการ ประสานกบัสาขาวชิาและ

นกัศึกษา

จดัเก็บใส่แฟ้ม ให้นกัศึกษามารับเอกสาร

จดัท าฐานข้อมลูและสรุปข้อมลูของ

นกัศึกษาฝึกงาน

 

5

5

5

 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 

ข้อมลูการตอบ

รับ

ฐานข้อมลู

รวม 15

ผู้จัดท ำ  นำงสำวดวงกมล  สรุพิพิธ ผู้อนุมัติ อำจำรย ์ดร.ศุภรำ  เจริญภูมิ

 2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร  (ต ำแหน่ง ....นักวิชำกำรศึกษำ....) ต ำแหน่ง รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร

 3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม  นำงสำวน  ำทพิย ์กลบีบวับำน วันที่ .................../................/.......................

(ต ำแหน่ง  หวัหน้ำส ำนักงำน)

 

ข้อมลูการตอบรับ

ฐานข้อมลู

ตวัชี วัด (KQI) 

ฐำนข้อมูล

       ี ด (    ี    พ  ธ์)

1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี

ฝ่ำย......บริกำรกำรศึกษำ........      งำน....งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ....      กิจกรรมหลกั ...กำรจดัท ำฐำนข้อมูลสรุปกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ( นักศึกษำ 1 คน) ....        ระยะเวลำทีใ่ช้ปฏิบตังิำน/หน่วย/ ครั ง ............วัน............. ชั่วโมง.......15.......นำที

คู่มือกำรปฏบิตังิำน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 ฐำนข้อมูล

นกัศกึษา ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)สถานฝึกประสบการณ์ข  ้   

 

ข้อมลูการตอบรับ

ฐานข้อมลู

 

ความถูกต้องของข้อมลูการ

ตอบรับ

ความถูกต้องของฐานข้อมลู

          

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

         

                    

             

                               

   ้  ด 3

          บ   บ       ข     /      ์
      ์

                           

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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2.4 การจัดท าคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ช่งอ นางสาวดวงกมล..  นามสกุล .สุรพิพิธ   ... รหัสเอกสาร JD CIM - AS - 05 - 04 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.............................................. กิจกรรมหลัก การจัดท าคู่ม่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...................................................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ .....ดร.ศุภรา.............. นามสกุล ………………เจรยิภูม…ิ….…………….  ต าแหน่ง ……………………รองคณบดีฝา่ยวิชาการ วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ……………………….……….. 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าคู่ม่อฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 1 ครั้งต่อป ี
 

2.1.1 รวบรวมรายละเอียดและเน่้อหาของการ
ฝึกงานและกระบวนการตา่งๆ 

-  พิจารณาเน่้อหาทีงต้องการให้อยู่ในเล่ม
คู่ม่อ ทั้งหมดนิยามศัพท์ ข้อปฏิบัติ วิธีการ
ด าเนินการ เอกสารแบบฟอร์มต่าง และ
ข้อบังคับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 - เอกสารทีง
เกีงยวกับการฝึกงาน 

  1  
 
 
 
 
 

2.1.2 เช็คข้อมูลการฝึกงานให้เปน็ปัจจบุัน แก้ไขให้
ถูกต้อง และจัดท าร่างต้นฉบับ 

- ตรวจสอบชังวโมงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้เป็นปัจจุบันเทียบกับหลักสูตร 
-  กรอบของเวลาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 ข้อมูลการฝึกงาน   2 

2.1.3 เสนอผู้บริหารตรวจสอบเน่้อหาคู่ม่อ น าเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณา
เน่้อหามีความถูกต้องและเหมาะสม 

 - (ร่าง) ต้นฉบับ 5   

2.1.4 จัดพิมพ์ต้นฉบับ จัดพิมพ์ต้นฉบับให้อยู่ในรูปแบบของคู่ม่อ 
หร่อเล่มหนังส่อเพ่งอให้เข้าใจได้ง่าย 

 -เล่มคู่ม่อ  3  

2.1.5 ติดต่อส านักพิมพ์ เพ่งอจัดท ารูปเล่มหนังส่อ
ตามจ านวนทีงเหมาะสม 

  -เล่มคู่ม่อ  1  
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รวม 5 4 3  
รวมระยะเวลาทั้งหมด     

 
 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …… นาที/ …… ชังวโมง/ ...27... วัน 

 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
                (นางสาวดวงกมล  สรุพิพิธ)                   (นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน)         (อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจรยิภูมิ) 
ต าแหน่ง      เจ้าหน้าทีงบริหารงานทังวไป     ต าแหน่ง           หัวหน้าส านักงาน    ต าแหน่ง         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
               ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม                                                                         ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก  การจัดท าคู่ม่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ช่งอ นางสาวดวงกมล  นามสกุล .สุรพิพิธ    รหัสเอกสาร   CIM - AS - 05 - 04 

งาน .................งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.......................... กิจกรรมหลัก ........ การจัดท าคู่ม่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.........  

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา   นามสกุล เจริยภูมิ  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

แก้ไขครั้งทีง .......................................................... วันทีงแก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดท าคู่ม่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏบิัตงิานในการจัดท าคู่ม่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าคู่ม่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รวบรวมรายละเอียดและเน่้อหาของการฝึกงานและกระบวนการตา่งๆ 

-  พิจารณาเน่้อหาทีงต้องการให้อยู่ในเล่มคู่ม่อ ทั้งหมดนิยามศัพท์ ข้อปฏิบัติ วิธีการด าเนินการ เอกสารแบบฟอร์มต่าง  
และข้อบังคับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

    3.2 เช็คข้อมูลการฝึกงานให้เป็นปจัจุบนั แก้ไขให้ถูกต้อง และจัดท ารา่งต้นฉบับ 
- ตรวจสอบชังวโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นปัจจุบันเทียบกับหลักสูตร 

-  กรอบของเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

    3.3 เสนอผู้บริหารตรวจสอบเน่้อหาคู่ม่อ 
 น าเสนอรองคณบดฝี่ายวชิาการ พิจารณาเน่้อหามีความถูกต้องและเหมาะสม 
    3.4 จัดพิมพ์ต้นฉบับ 
    จัดพิมพ์ต้นฉบบัให้อยู่ในรูปแบบของคู่ม่อ หร่อเล่มหนังส่อเพ่งอให้เข้าใจได้ง่าย 
    3.5 ติดต่อส านักพิมพ์ เพ่งอจัดท ารูปเล่มหนังส่อตามจ านวนทีงเหมาะสม 

 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
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ดังเอกสารแนบ (flowchart) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 2  หน่วยงาน 
 -สาขาวิชา 
 -โรงพิมพ์ 
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน .......... นาที/ ............... ชังวโมง/ .......27......... วัน         
7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน   1. แบบฟอร์ม 
 -เล่มคู่ม่อฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา 
 

 
 

ลงนาม นางสาวดวงกมล  สุรพิพิธ  ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการ )        (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)  (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า           ผู้ควบคุม         ผู้อนุมัติ 
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จนท.ฝ่ายวิชาการ สาขาวิขา/อาจารย์นิเทศก์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วนั

 

1.

2.

3.

 

รวบรวมรายละเอียดและเนือ้หา

ของการฝึกงานและกระบวนการ

ตา่งๆ

เช็คข้อมลูการฝึกงานให้เป็น

ปัจจบุนั แก้ไขให้ถูกต้อง และ

จดัท าร่างต้นฉบบั

เสนอผู้บริหารตรวจสอบเนือ้หา

คู่มือ

 

5

 

1

2

 

4

5.

 

จดัพิมพ์ต้นฉบบั

ติดตอ่ส านกัพิมพ์ เพ่ือจดัท า

รูปเล่มหนงัสือตามจ านวนที่

เหมาะสม

 

3

1

รวม 5 4 3

ผู้จดัท ำ  นำงสำวดวงกมล  สุรพิพิธ ผู้อนุมัติ อำจำรย ์ดร.ศุภรำ  เจริญภมูิ

 2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชัว่โมงท ำกำร  (ต ำแหน่ง ....นักวิชำกำรศึกษำ....) ต ำแหน่ง รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร

 3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม นำงสำวน  ำทพิย ์ กลีบบวับำน วันที่ .................../................/.......................

(ต ำแหน่ง หวัหน้ำส ำนักงำน)

ฝ่ำย......บริกำรกำรศึกษำ........      งำน....งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ....      กิจกรรมหลกั ....กำรจดัคู่มือฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ....            ระยะเวลำทีใ่ช้ปฏิบตังิำน/หน่วย/ ครั ง ……3…...วัน......4....... ชั่วโมง.......5.......นำที

คู่มือกำรปฏบิตังิำน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 คู่มือฝึก

ประสบกำรณ์

วิชำชีพ

นกัศกึษา ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
       ี ด (    ี    พ  ธ์)

กิจกรรมรองข  ้   

 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

 

เอกสารที่

เก่ียวกับการ

ฝึกงาน

ข้อมลูการ

ฝึกงาน

(ร่าง) ต้นฉบบั

คู่มือการฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ

 

เอกสารที่เก่ียวกับการฝึกงาน

ข้อมลูการฝึกงาน

(ร่าง )ต้นฉบบั

คู่มือการฝีกประสบการณ์วิชาชีพ

 

ความถูกต้องของเอกสารที่

เก่ียวกับการฝึกงาน

ความถูกต้องของข้อมลูการ

ฝึกงาน

ความถูกต้องและความ

เหมาะสมของ(ร่าง) ต้นฉบบั

ความถูกต้องของคู่มือการฝีก

ประสบการณ์วิชาชีพ

 

เอกสารที่เก่ียวกับการฝึกงาน

ข้อมลูการฝึกงาน

ร้อยละของความถูกต้องและ

ความเหมาะสมของ(ร่าง) 

ต้นฉบบั

ร้อยละของคู่มือการฝีก

ประสบการณ์วิชาชีพ

ตวัชี วัด (KQI) 

คู่มือฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

  ดพ  พ์    บ บ

          

  บ          ี ด       ้  ข  
               บ          

   คข                          บ   
    ข                ด           บ บ

      บ

       

          

   ด         พ  พ์  พ     ด          
                 ี        

   ้  ด  

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 



110 
 

2.5 การกลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์ 
 

ช่งอ นางสาวดวงกมล..  นามสกุล .สุรพิพิธ   ... รหัสเอกสาร JD CIM - AS - 06 - 01 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน มาตรฐานวิทยานิพนธ์................................................. กิจกรรมหลัก การกลังนกรองผู้ทรงคุณวุฒิ............................................................................ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ .....ดร.ศุภรา.............. นามสกุล ………………เจรยิภูม…ิ….…………….  ต าแหน่ง ……………………รองคณบดีฝา่ยวิชาการ วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ……………………….……….. 
 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
     1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การกลังนกรองผู้ทรงคณุวุฒิ  
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- 4 ครั้งต่อเด่อน 
 

2.1.1 รับเอกสาร ตรวจสอบ และบันทึกลงในฐานข้อมูล - รับแบบฟอร์ม บว. 14 จากนักศึกษา  
- ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกข้อมูล 

 แบบฟอร์ม บว. 
14 

10   
 

2.1.2 จัดท าเอกสาร/ประวตัิประกอบการพิจารณา จัดท าเอกสารประกอบ เช่น ประวัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ประวัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1   

2.1.3 จัดท าบันทึกข้อความเวียนมติคณะอนุกรรมการ
กลังนกรอง เสนอคณบดลีงนาม และจัดส่ง 

- จัดท าบันทึกข้อความเวียนมติ 
- เสนอคณบดีลงนาม 

 บันทึกข้อความ
เวียนมติ
คณะอนุกรรมการ 

15    

2.1.4 ติดตามบันทึกข้อความเวียนมติจาก
คณะอนุกรรมการฯ 

ประสานงานติดตามบันทึกข้อความจาก
คณะอนุกรรมการฯ 

 บันทึกข้อความทีง
ตอบรับแล้ว 

15    

2.1.5 จัดท าสรุปผลมติการกลังนกรองคุณสมบตัิ เสนอ
คณบดลีงนาม 

จัดท าบันทึกข้อความสรุปผลการกลังนกรอง
คุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ 

 บันทึกข้อความ
แจ้งผล 

30    

2.1.6 แจ้งมติการกลังนกรองคณุสมบัติต่อผูเ้กีงยวข้อง แจ้งมติไปยังผู้เสนอกลังนกรองผู้ทรงคุณวุฒิ 
เช่น บันทึกข้อความผ่านระบบ โทรศัพท์ เป็น

 มติคณะอนุกรรมการ
กลังนกรอง 

15    
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

ต้น 
รวม 25 2 -  

รวมระยะเวลาทั้งหมด     
 
 
 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1    
3.2   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา ส าเร็จการศกึษาระดับปริยยาตรี หร่อสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน ด้านแผนงานในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ป ี
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …… นาที/ …3… ชังวโมง/ ..25.... วัน 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
                (นางสาวดวงกมล  สรุพิพิธ)                   (นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน)            (ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ) 
ต าแหน่ง      เจ้าหน้าทีงบริหารงานทังวไป     ต าแหน่ง           หัวหน้าส านักงาน    ต าแหน่ง         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
               ผู้จัดท า        ผู้ควบคุม                                                                         ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การกลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิ 
ช่งอ นางสาวดวงกมล  นามสกุล สุรพิพิธ รหัสเอกสาร  CIM - AS - 06 - 01  
งาน .....................บริการการศึกษา................... กิจกรรมหลัก ......กลังนกรองผู้ทรงคุณวุฒิ................  
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา   นามสกุล เจริยภูมิ  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

แก้ไขครั้งทีง ................................................. วันทีงแก้ไข ................................................. . วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
    1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ประสานงานด้านเอกสารย่งนแบบฟอร์มการกลังนกรองผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 รับเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง น าส่งเจ้าหน้าทีงบัณฑิตวิทยาลัย 
3.2 บัณฑิตวิทยาลัยเข้าสู่กระบวนการกลังนกรองผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.3 แจ้งผลส่งนักศึกษา   

 
4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 

 

 
 
 
 
5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 1 หน่วยงาน 
 -บัณฑิตวิทยาลัย 
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 3 ชังวโมง 25 วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน 1 แบบฟอร์ม  

- แบบ บว.14 

 

 

 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 

 

 

ดังเอกสารแนบ (flowchart) 
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ลงนาม นางสาวดวงกมล  สุรพิพิธ  ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการ )        (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)  (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า     ผู้ควบคุม        ผู้อนุมัติ 
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เจ้าหน้าทีง่านบริการการศึกษา เจ้าหน้าทีบ่ณัฑิตวทิยาลัย นาที ชม. วนั

10

1  รับเอกสาร ตรวจสอบความถกูต้อง 

น าส่งเจ้าหน้าทีบ่ณัฑิตวทิยาลัย

1 ร้อยละ 100 แบบฟอร์ม 

บว. 14

2 บณัฑิตวทิยาลัยเข้าสู่กระบวนการ

กลัน่กรองผู้ทรงคณุ

ติดตามบนัทกึข้อความการพิจารณา

ผู้ทรงคณุวฒิุ

15 ร้อยละ 100 ประวตัิ

ผู้ทรงคณุวฒิุ

3 แจ้งผลต่อนกัศึกษา 15 ร้อยละ 100 บนัทกึ

ข้อความ

เวยีนมติ

คณะอนกุรรมก

าร
4 30

5 15 ร้อยละ 100 บนัทกึ

ข้อความแจ้ง

ผล

6 2 ร้อยละ 100 มติ

คณะอนกุรรมก

ารกลัน่กรอง

รวม 25 2 -

หมำยเหตุ ผู้จดัท ำ  นำงสำวดวงกมล  สรุพิพิธ ผู้อนุมัติ    อำจำรย ์ดร.ศุภรำ  เจริญภูมิ

         (ต ำแหน่ง นักวิชำกำร) ต ำแหน่ง    รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร

ผู้ควบคุม นำงสำวน  ำทพิย ์ กลบีบวับำน วันที่    ............../...................../..............

      (ต ำแหน่ง หวัหน้ำส ำนักงำน)

คู่มือกำรปฏบิตังิำน Work Instructions (WI)

ฝ่ำย....บริกำรกำรศึกษำ.....      งำน....มำตรฐำนวิทยำนิพนธ.์...      กิจกรรมหลกั ..กำรกลัน่กรองผู้ทรงคุณวุฒิ ....        ระยะเวลำทีใ่ช้ปฏิบตังิำน/หน่วย/ ครั ง  3  ชั่วโมง 25 วัน

ข  ้             นกัศึกษา

เวลา

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

       ี ด (    ี    พ  ธ์)

ตวัชี วัด (KQI) 

มตคิณะอนุกรรมกำร

กลัน่กรอง

ร้อยละ 100 มติ

คณะอนุกรรมก

ำรกลัน่กรอง

บนัทกึข้อความเวยีนมติ

คณะอนกุรรมการ

ความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

บนัทกึข้อความเวยีนมติ

คณะอนกุรรมการ

บนัทกึข้อความแจ้งผล ความถกูต้องของข้อมลู บนัทกึข้อความแจ้งผล

มติคณะอนกุรรมการกลัน่กรอง มติคณะอนกุรรมการ

กลัน่กรอง

ความถกูต้องของข้อมลู

ประวตัิผู้ทรงคณุวฒิุความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

แบบฟอร์ม บว. 14 ความถกูต้องของข้อมลู แบบฟอร์ม บว. 14

ประวตัิผู้ทรงคณุวฒิุ

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

             
    ข   บ ี 
  บบ    

          

       

           ด   
บ     ข  ค   

            
  บบ   ์  บ     

      บค          
ข        

   บ              
ข  บ ณ           

                 

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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2.6 การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์ 
ช่งอ …………นางสาวดวงกมล…………….........  นามสกุล .....................สุรพิพิธ............................ รหัสเอกสาร JD CIM - AS - 06 - 02 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน มาตรฐานวิทยานิพนธ์................................................. กิจกรรมหลัก การแต่งตั้งอาจารยท์ีงปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ........................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ .....ดร.ศุภรา.............. นามสกุล ………………เจรยิภูม…ิ….…………….  ต าแหน่ง ……………………รองคณบดีฝา่ยวิชาการ วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ……………………….………. 
 
1.วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การแต่งตั้งอาจารย์ทีงปรึกษา
วิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ  
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง  1 ป ี
 

2.1.1ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลนักศึกษา - รับแบบฟอร์มบว.04 จากนักศึกษา 
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
- ตรวจสอบสถานสภาพของนักศึกษาและ
อาจารย์ทีงปรึกษา 

8  
ราย/ปี 

บว.04 5    

2.1.2ลงทะเบียนรับเอกสารและบันทึกข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูล 

- ลงทะเบียนรับ บว.04 
- บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 

8  
ราย/ปี 

รายช่งอนักศึกษา 5    

2.1.3 จัดท าค าสังงแต่งตั้งอาจารย์ทีงปรึกษา - จัดท าค าสังงแต่งตั้งอาจารย์ทีงปรึกษาลงใน
ระบบ e-office 

8  
ราย/ปี 

ค าสังง 5    

2.1.4 เสนอคณบดีลงนาม -สร้างเส้นทางเสนอคณบดีลงนามในค าสังง
แต่งตั้งอาจารย์ทีงปรึกษา 

8  
ราย/ปี 

ค าสังง 5    

2.1.5 ส่งค าสังงแต่งตั้งให้อาจารย์ทีงปรึกษา - ออกเลขค าสังงในระบบ e-office 
- สร้างเส้นทางในระบบ e-office 
เพ่งอจัดส่งไปยังอาจารย์ทีงปรึกษา 

8  
ราย/ปี 

ค าสังง 5    
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

รวม 25    
รวมระยะเวลาทั้งหมด     

 
 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1กองบริการการศึกษา ส่งค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 1 ครั้ง/เด่อน 
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ท างาน 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …40… นาที/ …1… ชังวโมง/ ...28... วัน 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
                (นางสาวดวงกมล  สรุพิพิธ)                   (นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน)            (ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ) 
ต าแหน่ง      เจ้าหน้าทีงบริหารงานทังวไป     ต าแหน่ง           หัวหน้าส านักงาน    ต าแหน่ง         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
               ผู้จัดท า         ผู้ควบคุม                                                                         ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ช่งอ นางสาวดวงกมล  นามสกุล .สุรพิพิธ    รหัสเอกสาร   CIM - AS - 06 - 02  

งาน ............มาตรฐานวิทยานิพนธ.์.......................... กิจกรรมหลกั ..........การแต่งตั้งอาจารย์ทีงปรึกษาวิทยานิพนธ์........  

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา   นามสกุล เจริยภูมิ  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

แก้ไขครั้งทีง .................................................... วนัทีงแก้ไข ...................................... วนัประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
    1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

2. ขอบเขตงาน 
        ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสรุปผลการด าเนินงาน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ตรวจเอกสาร เสนอสาขาวิชาพิจารณา 
    3.2 สาขาวิชา มีมติแต่งตั้งทีงปรึกษา 
    3.3 เจ้าหน้าทีงน าส่งเอกสาร ทีงบัณฑิตวิทยาลัย 
    3.4 เจ้าหน้าทีงบัณฑิตวิทยาลัย จัดท าหนังส่อแต่งตั้งทีงปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
    3.5 เจ้าหน้าทีงงานบริการการศึกษา  จัดเก็บข้อมูล  / นักศึกษารับส าเนาเอกสาร 
     
   
 
 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
  

 

 

 
 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 1 หน่วยงาน 

 -บัณฑิตวิทยาลัย 

ดังเอกสารแนบ (flowchart) 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

ยง
าน

งา
น 
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6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ....40..... นาที/ .....1........ ชังวโมง/ ......28..... วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน .1 .แบบฟอร์ม 

 บว.04 

 

 

ลงนาม นางสาวดวงกมล  สุรพิพิธ  ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการ )        (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)  (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า     ผู้ควบคุม     ผู้อนุมัติ 
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เจ้าหน้าทีง่านบริการการศึกษา สาขาวชิา บณัฑิตวทิยาลัย นาที ชม. วนั

1 ตรวจสอบเอกสาร 

เสนอสาขาวชิา พิจารณา

5 ร้อยละ 100 แบบฟอร์ม บว. 

04

2 สาขาวชิา มีมตแิตง่ตัง้ที่ปรึกษา 5 ร้อยละ 100 ข้อมลูนกัศึกษา

ระดบัปริญญา

โทและปริญญา

เอก

3 เจ้าหน้าที่น าสง่เอกสารให้

เจ้าหน้าที่บณัฑิตวทิยาลยั

5 ร้อยละ 100 แบบฟอร์ม บว. 

04

4 เจ้าหน้าที่บณัฑิตวทิยาลยั 

จดัท าหนังสอืแตง่ตัง้ที่ปรึกษา

7 ร้อยละ 100 ค าสัง่แต่งตัง้

อาจารย์ทีป่รึกษา

5 นักศกึษามารับส าเนาหนังสอื

แตง่ตัง้

5 ร้อยละ 100 ค าสัง่แต่งตัง้

อาจารย์ทีป่รึกษา

รวม 20 - 7

ผู้จดัท ำ  นำงสำวดวงกมล  สรุพิพิธ ผู้อนุมัติ อำจำรย ์ดร.ศุภรำ  เจริญภูมิ

 2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร  (ต ำแหน่ง ....นักวิชำกำรศึกษำ....) ต ำแหน่ง รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร

 3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม นำงสำวน  ำทพิย ์ กลบีบวับำน วันที่ .................../................/.......................

(หวัหน้ำส ำนักงำน)

คู่มือกำรปฏบิตังิำน Work Instructions (WI)

ฝ่ำย....บริกำรกำรศึกษำ.....      งำน....มำตรฐำนวิทยำนิพนธ.์...      กิจกรรมหลกั ..กำรแตง่ตั งอำจำรยท์ีป่รึกษำวิทยำนิพนธ ์ ....        ระยะเวลำทีใ่ช้ปฏิบตังิำน/หน่วย/ ครั ง 20  นำท ี  7 วัน

เวลา

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

       ี ด (    ี    พ  ธ์)

          ข  ้   นกัศึกษา

แบบฟอร์ม บว. 04 ความถกูต้องของข้อมลู แบบฟอร์ม บว. 04

ความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

ค าสัง่แต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษา

ข้อมลูนกัศึกษาระดบัปริญญา

โทและปริญญาเอก

ข้อมลูนกัศึกษาระดบั

ปริญญาโทและปริญญาเอก

ความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

ร่างค าสัง่แต่งตัง้อาจารย์ที่

ปรึกษา

ความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

แบบฟอร์ม บว. 04

1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี

ร้อยละ 100 ค ำสัง่แตง่ตั ง

อำจำรยท์ีป่รึกษำ

ค าสัง่แต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษา

ค าสัง่แต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษา ค าสัง่แต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษาความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

ตวัชี วัด (KQI) 

ค ำสัง่แตง่ตั งอำจำรยท์ีป่รึกษำ

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

        ี           ธ  
                    

       

       

      บค     ี บ    
ข               
บ ณ           

            
  บบ   ์  บ  04 

  บ         
       ธ          

พ    ณ 

      พ    ณ 
      ์ ี       
       พ ธ์ 

   ค  ค        

          

  บ             บ
ค          

  ด                 ้ ี       

  บ       
       ้ ี           บข     

(E-office)

          บ      
              ้

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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2.7 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                   งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์ 
 

ช่งอ นางสาวดวงกมล   นามสกุล สุรพิพิธ   รหัสเอกสาร JD CIM-AS-06-03 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน มาตรฐานวิทยานิพนธ์................................................. กิจกรรมหลัก การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ/์ป้องกันวิทยานิพนธ.์....................................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ ......ดร.ศุภรา............ นามสกลุ …………เจริยภูม…ิ…….  ต าแหน่ง …………………รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ………….…………………….………. 
1.วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/
ป้องกันวิทยานิพนธ ์
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง  1 ป ี
 

2.1.1ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลนักศึกษา - รับแบบฟอร์มบว.05/บว.08/บว.25  
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
- ตรวจสอบสถานสภาพของนักศึกษาและ
คณะกรรมการสอบ 
- ตรวจสอบผลสอบการวัดคุณสมบัติ/ 
ผลสอบประมวลความรู้ 
- ตรวจสอบเกรดเฉลีงยของนักศึกษา 

 บว.05/บว.08/
บว.25 

10    

2.1.2 ลงทะเบียนรับเอกสารและบันทึกข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูล 

- ลงทะเบียนรับ บว.05/บว.08/บว.25 
- บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 

 รายช่งอนักศึกษา 5    

2.1.3 ในกรณีการค้นคว้าอิสระ ต้องเสนอ บว.25 แบบ
เสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและขออนุมัติหัวข้อการ
ค้นคว้าอิสระ เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการลงนามก่อน 

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
- ตรวจสอบสถานสภาพของนักศึกษา 
- ตรวจสอบผลสอบประมวลความรู้ 
- ตรวจสอบเกรดเฉลีงยของนักศึกษา 

 บว.25 5    
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.4 จัดท าค าสังงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
การค้นคว้าอิสระ เสนอคณบดีลงนาม และจัดส่ง 

- จัดท าค าสังงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบลง
ในระบบeofficeและสร้างเส้นทางเสนอ
คณบดีลงนามในค าสังง 
- ออกเลขค าสังงในระบบ eoffice 

 ค าสังง 5    

2.1.5 จัดท าหนังส่อเชิยคณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
การค้นคว้าอิสระ เสนอคณบดีลงนาม และจัดส่ง 

- จัดท าหนังส่อเชิยคณะกรรมการสอบ
และเสนอคณบดีลงนาม 
 

 หนังส่อเชิย
คณะกรรมการ
สอบ 

10    

รวม 35    
รวมระยะเวลาทั้งหมด     

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1กองบริการการศึกษา ส่งค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 1 ครั้ง/เด่อน 
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ท างาน 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …… นาที/ 2 ชังวโมง/ 30 วัน 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
                (นางสาวดวงกมล  สรุพิพิธ)                   (นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน)            (ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ) 
ต าแหน่ง      เจ้าหน้าทีงบริหารงานทังวไป     ต าแหน่ง           หัวหน้าส านักงาน    ต าแหน่ง         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
               ผู้จัดท า                   ผู้ควบคุม                                                                         ผู้อนุมัต ิ       
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การสอบเค้าโครง/ป้องกันวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ 
ช่งอ นางสาวดวงกมล      นามสกุล  สุรพิพิธ   รหัสเอกสาร   CIM-AS-06-03 

งาน ............มาตรฐานวิทยานิพนธ.์.......................... กิจกรรมหลัก ..........การสอบเค้าโครง/ป้องกันวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ........  
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา  นามสกุล สุรพิพิธ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
แก้ไขครั้งทีง .................................................. วันทีงแก้ไข ................................................ .. วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
    1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสรุปผลการด าเนินงาน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลนักศึกษา 
    3.2 ลงทะเบียนรับเอกสารและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 
    3.3 ในกรณีการค้นคว้าอิสระ ต้องเสนอ บว.25 แบบเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและขออนุมัติหัวข้อการค้นคว้าอิสระ 
เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการลงนามก่อน 
    3.4 จัดท าค าสังงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
เสนอคณบดีลงนาม และจัดส่ง 
    3.5 จัดท าหนังส่อเชิยคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
เสนอคณบดีลงนาม และจัดส่ง 
    
 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 
 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน .1   หน่วยงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัย 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ........... นาท/ี ......2....... ชังวโมง/ ......30....... วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน 1   แบบฟอร์ม 

 - แบบ บว. 08 

 

ดังเอกสารแนบ (flowchart) 
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ลงนาม นางสาวดวงกมล  สุรพิพิธ  ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการ )        (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)  (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 
         ผู้จัดท า               ผู้ควบคุม       ผู้อนุมัติ 
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เจ้าหน้าทีง่านบริการการศึกษา คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ
จนท.ฝ่ายมาตรฐานวทิยานิพนธ์ 

(บณัฑิตวทิยาลัย)
คณบดีบณัฑิตวทิยาลัย นาที ชม. วนั

1 ตรวจสอบเอกสารและข้อมลูนกัศึกษา 10 ร้อยละ 100 แบบฟอร์ม บว. 

05/บว.08/บว.25

2 เสนอประธานสาขาวชิาลงนาม 5 ร้อยละ 100 ข้อมลูนกัศึกษา

ระดบัปริญญา

โทและปริญญา

เอก

3 ประสานงานคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ

 ก าหนดวนัสอบ

2 ร้อยละ 100 แบบฟอร์ม บว.25

4 น าส่งเอกสาร เจ้าหน้าทีบ่ณัฑิตวทิยาลัย

 ตรวจสอบความถกูต้อง

3 ร้อยละ 100 ร่างค าสัง่

แต่งตัง้

คณะกรรมการ

สอบเค้าโครง

วทิยานิพนธ์/5 รับเอกสาร บว.08 กอ่นวนัสอบป้องกนั 5

6 ด าเนินการจดัสอบป้องกนั  

ส่งผลสอบให้เจ้าหน้าทีบ่ณัฑิตวทิยาลัย

2 ร้อยละ 100 ค าสัง่แต่งตัง้

คณะกรรมการ

สอบเค้าโครง

วทิยานิพนธ์/

ป้องกนั

20 - 5

ผู้จดัท ำ  นำงสำวดวงกมล  สรุพิพิธ ผู้อนุมัติ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.บณัฑิต  ผังนิรันดร์

2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร  (ต ำแหน่ง ....นักวิชำกำรศึกษำ....) ต ำแหน่ง คณบดวีิทยำลยันวัตกรรมและกำรจดักำร

3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อำจำรย ์ดร.ศุภรำ เจริญภูมิ.......... วันที่ .................../................/.......................

คู่มือกำรปฏบิตังิำน Work Instructions (WI)

ฝ่ำย....บริกำรกำรศึกษำ.....      งำน....มำตรฐำนวิทยำนิพนธ.์...      กิจกรรมหลกั ..กำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ/์ปอ้งกันวิทยำนิพนธ ์....        ระยะเวลำทีใ่ช้ปฏิบตังิำน/หน่วย/ ครั ง 35 นำที

ข  ้   

เวลา

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item)
นกัศึกษา          

ค ำสัง่แตง่ตั ง

คณะกรรมกำร

สอบเค้ำโครง

วิทยำนิพนธ/์

ปอ้งกัน

วิทยำนิพนธ์

ตัวชี้วดั (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

แบบฟอร์ม บว. 05/บว.08/บว.

25

ความถกูต้องของข้อมลู แบบฟอร์ม บว. 05/บว.08/

บว.25

ข้อมลูนกัศึกษาระดบัปริญญา

โทและปริญญาเอก

ข้อมลูนกัศึกษาระดบั

ปริญญาโทและปริญญาเอก

ความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

(รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร)

1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี

       ี ด (    ี    พ  ธ์)

ตวัชี วัด (KQI) 

ค ำสัง่แตง่ตั งคณะกรรมกำร

สอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ/์

ปอ้งกันวิทยำนิพนธ์

ร้อยละ 100

แบบฟอร์ม บว.25 ความถกูต้องของข้อมลู แบบฟอร์ม บว.25

ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ

สอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์/

ป้องกนัวทิยานิพนธ์

ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ

สอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์/

ป้องกนัวทิยานิพนธ์

ความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

ร่างค าสัง่แต่งตัง้

คณะกรรมการสอบเค้าโครง

วทิยานิพนธ์/ป้องกนั

วทิยานิพนธ์

ความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

ร่างค าสัง่แต่งตัง้

คณะกรรมการสอบเค้าโครง

วทิยานิพนธ์/ป้องกนั

วทิยานิพนธ์

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

      บ
ค          
      

               ค ณ     
     ด     บ

       

            
  บบ   ์  บ  05/
บ .08/บ .25 

  บ         
       ธ    ข     

     

          
       

           
  บ               บ

ค          

  บ          บ       

  บ       บ     
         บ      

ด           ด  บ                  

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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2.8 การตรวจเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 

 
ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 

 

                     งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์ 
ช่งอ …………นางสาวดวงกมล…………….........  นามสกุล .....................สุรพิพิธ............................ รหัสเอกสาร JD CIM - AS - 06 - 02 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน มาตรฐานวิทยานิพนธ์................................................. กิจกรรมหลัก การแต่งตั้งอาจารยท์ีงปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ........................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ .....ดร.ศุภรา.............. นามสกุล ………………เจรยิภูม…ิ….…………….  ต าแหน่ง ……………………รองคณบดีฝา่ยวิชาการ วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ……………………….………. 
 
1.วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การแต่งตั้งอาจารย์ทีงปรึกษา
วิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ  
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง  1 ป ี
 

2.1.1ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลนักศึกษา - รับแบบฟอร์มบว.04 จากนักศึกษา 
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
- ตรวจสอบสถานสภาพของนักศึกษาและ
อาจารย์ทีงปรึกษา 

8  
ราย/ปี 

บว.04 5    

2.1.2ลงทะเบียนรับเอกสารและบันทึกข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูล 

- ลงทะเบียนรับ บว.04 
- บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 

8  
ราย/ปี 

รายช่งอนักศึกษา 5    

2.1.3 จัดท าค าสังงแต่งตั้งอาจารย์ทีงปรึกษา - จัดท าค าสังงแต่งตั้งอาจารย์ทีงปรึกษาลงใน
ระบบ e-office 

8  
ราย/ปี 

ค าสังง 5    

2.1.4 เสนอคณบดีลงนาม -สร้างเส้นทางเสนอคณบดีลงนามในค าสังง
แต่งตั้งอาจารย์ทีงปรึกษา 

8  
ราย/ปี 

ค าสังง 5    

2.1.5 ส่งค าสังงแต่งตั้งให้อาจารย์ทีงปรึกษา - ออกเลขค าสังงในระบบ e-office 
- สร้างเส้นทางในระบบ e-office 
เพ่งอจัดส่งไปยังอาจารย์ทีงปรึกษา 

8  
ราย/ปี 

ค าสังง 5    



126 
 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

รวม 25    
รวมระยะเวลาทั้งหมด     

 
 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1กองบริการการศึกษา ส่งค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 1 ครั้ง/เด่อน 
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ท างาน 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …27… นาที/ …2… ชังวโมง/ ...49... วัน 

 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
                (นางสาวดวงกมล  สรุพิพิธ)                   (นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน)            (ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ) 
ต าแหน่ง      เจ้าหน้าทีงบริหารงานทังวไป     ต าแหน่ง           หัวหน้าส านักงาน    ต าแหน่ง         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
               ผู้จัดท า        ผู้ควบคุม                                                                         ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ช่งอ นางสาวดวงกมล  นามสกุล .สุรพิพิธ    รหัสเอกสาร   CIM - AS - 06 - 02  

งาน ............มาตรฐานวิทยานิพนธ.์.......................... กิจกรรมหลกั ..........การแต่งตั้งอาจารย์ทีงปรึกษาวิทยานิพนธ์........  

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา   นามสกุล เจริยภูมิ  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

แก้ไขครั้งทีง .................................................. วันทีงแก้ไข .................................................. วนัประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
    1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

2. ขอบเขตงาน 
        ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสรุปผลการด าเนินงาน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ตรวจเอกสาร เสนอสาขาวิชาพิจารณา 
    3.2 สาขาวิชา มีมติแต่งตั้งทีงปรึกษา 
    3.3 เจ้าหน้าทีงน าส่งเอกสาร ทีงบัณฑิตวิทยาลัย 
    3.4 เจ้าหน้าทีงบัณฑิตวิทยาลัย จัดท าหนังส่อแต่งตั้งทีงปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
    3.5 เจ้าหน้าทีงงานบริการการศึกษา  จัดเก็บข้อมูล  / นักศึกษารับส าเนาเอกสาร 
     
  
 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
  

 

 
 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 1 หน่วยงาน 

 -บัณฑิตวิทยาลัย 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ....27..... นาที/ .....2........ ชังวโมง/ ......49..... วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน .1 .แบบฟอร์ม 

 - แบบ บว.04 

 

 

ดังเอกสารแนบ (flowchart) 
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ลงนาม นางสาวดวงกมล  สุรพิพิธ  ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการ )        (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)  (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า     ผู้ควบคุม     ผู้อนุมัติ 
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เจ้าหน้าทีง่านบริการการศึกษา สาขาวชิา บณัฑิตวทิยาลัย นาที ชม. วนั

1 ตรวจสอบเอกสาร 

เสนอสาขาวชิา พิจารณา

5 ร้อยละ 100 แบบฟอร์ม บว. 

04

2 สาขาวชิา มีมตแิตง่ตัง้ที่ปรึกษา 5 ร้อยละ 100 ข้อมลูนกัศึกษา

ระดบัปริญญา

โทและปริญญา

เอก

3 เจ้าหน้าที่น าสง่เอกสารให้

เจ้าหน้าที่บณัฑิตวทิยาลยั

5 ร้อยละ 100 แบบฟอร์ม บว. 

04

4 เจ้าหน้าที่บณัฑิตวทิยาลยั 

จดัท าหนังสอืแตง่ตัง้ที่ปรึกษา

7 ร้อยละ 100 ค าสัง่แต่งตัง้

อาจารย์ทีป่รึกษา

5 นักศกึษามารับส าเนาหนังสอื

แตง่ตัง้

5 ร้อยละ 100 ค าสัง่แต่งตัง้

อาจารย์ทีป่รึกษา

รวม 20 - 7

ผู้จดัท ำ  นำงสำวดวงกมล  สรุพิพิธ ผู้อนุมัติ อำจำรย ์ดร.ศุภรำ  เจริญภูมิ

 2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร  (ต ำแหน่ง ....นักวิชำกำรศึกษำ....) ต ำแหน่ง รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร

 3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม นำงสำวน  ำทพิย ์ กลบีบวับำน วันที่ .................../................/.......................

(หวัหน้ำส ำนักงำน)

คู่มือกำรปฏบิตังิำน Work Instructions (WI)

ฝ่ำย....บริกำรกำรศึกษำ.....      งำน....มำตรฐำนวิทยำนิพนธ.์...      กิจกรรมหลกั ..กำรแตง่ตั งอำจำรยท์ีป่รึกษำวิทยำนิพนธ ์ ....        ระยะเวลำทีใ่ช้ปฏิบตังิำน/หน่วย/ ครั ง 20  นำท ี  7 วัน

เวลา

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

       ี ด (    ี    พ  ธ์)

          ข  ้   นกัศึกษา

แบบฟอร์ม บว. 04 ความถกูต้องของข้อมลู แบบฟอร์ม บว. 04

ความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

ค าสัง่แต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษา

ข้อมลูนกัศึกษาระดบัปริญญา

โทและปริญญาเอก

ข้อมลูนกัศึกษาระดบั

ปริญญาโทและปริญญาเอก

ความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

ร่างค าสัง่แต่งตัง้อาจารย์ที่

ปรึกษา

ความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

แบบฟอร์ม บว. 04

1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี

ร้อยละ 100 ค ำสัง่แตง่ตั ง

อำจำรยท์ีป่รึกษำ

ค าสัง่แต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษา

ค าสัง่แต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษา ค าสัง่แต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษาความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

ตวัชี วัด (KQI) 

ค ำสัง่แตง่ตั งอำจำรยท์ีป่รึกษำ

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

        ี           ธ  
                    

       

       

      บค     ี บ    
ข               
บ ณ           

            
  บบ   ์  บ  04 

  บ         
       ธ          

พ    ณ 

      พ    ณ 
      ์ ี       
       พ ธ์ 

   ค  ค        

          

  บ             บ
ค          

  ด                 ้ ี       

  บ       
       ้ ี           บข     

(E-office)

          บ      
              ้

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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2.9 การส าเร็จการศึกษา 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                     งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์ 
ช่งอ ……………นางสาวดวงกมล………….........  นามสกุล ......................สุรพิพิธ.................. รหัสเอกสาร JD CIM - AS - 06 - 05 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน มาตรฐานวิทยานิพนธ์................................................. กิจกรรมหลัก การส าเร็จการศึกษา......................................................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ ..........ดร.ศภุรา............. นามสกลุ …………………เจริยภมู.ิ…………….  ต าแหน่ง ………………รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
1.วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การส าเร็จการศึกษา 
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- 12 ครั้งต่อป ี
 

2.1.1 ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลนักศึกษา - ตรวจสอบข้อมูลของค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา 

9  
ครั้ง/ปี 

บว.12, 13, 19, 21, 29, 
30, ใบค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา, ใบเสร็จค่า
รักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาในภาคเรยีนทีงขอ
ส าเรจ็การศึกษา, ใบเสร็จ
ค่าถ่ายรูป, ผลสอบ
ประมวลความรู้, ผลสอบ
วัดคุณสมบัต,ิ ผลสอบ
ภาษาอังกฤษ, ผลสอบ
คอมพิวเตอร์, แบบตอบ
รับการลงวารสาร, 
รายงานการประชุม
วิชาการ, รูปถ่าย, ซีดไีฟล์
วิทยานิพนธ ์

 1   
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.2 ลงทะเบียนรับเอกสารและบันทึก
ข้อมูลลงในฐานข้อมูล 

- ลงทะเบียนรับเอกสาร 
- บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 

9  
ครั้ง/ปี 

รายช่งอผู้ส าเร็จการศึกษา 3    

2.1.3 เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการลงนาม -ลงนามในค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 9  
ครั้ง/ปี 

ค าร้องขอส าเรจ็การศึกษา 5    

2.1.4 เสนอคณบดีลงนาม -ลงนามในค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 9  
ครั้ง/ปี 

ค าร้องขอส าเรจ็การศึกษา 5    

2.1 .5 จัดส่ ง เอกสารไปยั งกองบริการ
การศึกษา 

-ส่งค าร้องขอส าเร็จการศึกษาไปกองบริการ
วิชาการ 

9  
ครั้ง/ปี 

รายช่งอผู้ส าเร็จการศึกษา 5    

รวม 18 1   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 42 2 1  

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1กองบริการการศึกษา ส่งค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 1 ครั้ง/เด่อน 
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ท างาน 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …42… นาที/ …2… ชังวโมง/ ....1.. วัน 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม .......................................................... 
                (นางสาวดวงกมล  สรุพิพิธ)                   (นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน)            (ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ) 
ต าแหน่ง      เจ้าหน้าทีงบริหารงานทังวไป     ต าแหน่ง           หัวหน้าส านักงาน    ต าแหน่ง         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
               ผู้จัดท า        ผู้ควบคุม                                                                         ผู้อนุมัต ิ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การส าเร็จการศึกษา 
ช่งอ นางสาวดวงกมล    นามสกุล สุรพิพิธ    รหัสเอกสาร   CIM - AS - 06 - 05  

งาน ............มาตรฐานวิทยานิพนธ์........................... กิจกรรมหลัก ..........การส าเร็จการศึกษา........  
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา. นามสกุล เจริยภูมิ  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
แก้ไขครั้งทีง ................................ วันทีงแก้ไข ......................................... วันประกาศใช้ ........... ......................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
    1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสรุปผลการด าเนินงาน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ติดตามเอกสารการส าเร็จการศึกษา 

- บว.12 แบบส่งวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ 
- บว.13 ระเบียนประวัติการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษา 
- บว.19 แบบส่งบทความเพ่งอพิจารณาน าลงวารสารบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- บว.21 แบบสอบถามข้อมูลมหาบัณฑิต 
- บว.29 แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในทีงประชุมวิชาการ – วารสารวิชาการ 
- บว.30 หนังส่อยินยอมมอบลิขสิทธิ์ 
- ใบค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 
- ใบเสร็จค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนทีงขอส าเร็จการศึกษา 
- ใบเสร็จค่าถ่ายรูป 
- ผลสอบประมวลความรู้ 
- ผลสอบวัดคุณสมบัติ 
- ผลสอบภาษาอังกฤษ 
- ผลสอบคอมพิวเตอร์ 
- แบบตอบรับการลงวารสาร/รายงานการประชุมวิชาการ 
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หร่อ 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
- ซีดีไฟล์วิทยานิพนธ์ 

    
 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
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ดังเอกสารแนบ (flowchart) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ....42..... นาที/ ......2....... ชังวโมง/ ......1......... วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม นางสาวดวงกมล  สุรพิพิธ    ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการการศึกษา )              (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

               ผู้จัดท า     ผู้ควบคุม    ผู้อนุมัติ 
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จนท.ฝ่ายมาตรฐานวทิยานิพนธ์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณบดี นาที ชม. วนั

1 แจ้งนกัศึกษากรอกแบบฟอร์มส าเร็จ

การศึกษา

10
ร้อยละ100

ส่งเอกสารที่

บัณฑิตวทิยาลัย

2 ตรวจสอบเอกสารและข้อมลูนกัศึกษา 1 ร้อยละ 100 แบบฟอร์ม บว.

12, 13, 19, 21,

 29, 30, ใบค า

ร้องขอส าเร็จ

การศึกษา, 

ใบเสร็จค่ารักษา

สภาพการเป็น

นกัศึกษาในภาค

เรียนทีข่อส าเร็จ

การศึกษา, 

ใบเสร็จค่าถา่ยรูป

, ผลสอบ

ประมวลความรู้,

 ผลสอบวดั

คณุสมบตัิ, ผล

สอบ

ภาษาองักฤษ, 
3 ลงทะเบยีนรับเอกสารและบนัทกึข้อมลู

ลงในฐานข้อมลู

3 ร้อยละ 100 ข้อมลูนกัศึกษา

ระดบัปริญญา

โทและปริญญา

เอก

4 เสนอรองคณบดีฝ่ายวชิาการลงนาม 5 ร้อยละ 100 ค าร้องขอเสร็จ

การศึกษา

5 เสนอคณบดีลงนาม 5 ร้อยละ 100 ค าร้องขอเสร็จ

การศึกษา

6 จดัส่งเอกสารไปยงักองบริการการศึกษา 5 ร้อยละ 100 ค าร้องขอเสร็จ

การศึกษา

รวม 18 1 -

หมำยเหตุ ผู้จดัท ำ  ...........นำงสำวดวงกมล  สรุพิพิธ.................. ผู้อนุมัติ อำจำรย ์ดร.ศุภรำ เจริญภูมิ

                    (ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ) ต ำแหน่ง รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร

ผู้ควบคุม   นำงสำวน  ำทพิย ์ กลบีบวับำน วันที่    ............/……………...../…………......

               (ต ำแหน่ง หวัหน้ำส ำนักงำน)

ตวัชี วัด (KQI) 

รำยชื่อนักศึกษำทีส่ ำเร็จ

กำรศึกษำ

ร้อยละ 100 รำยชื่อนักศึกษำ

ทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ

ตัวชี้วดั (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

แบบฟอร์ม บว.12, 13, 19, 

21, 29, 30, ใบค าร้องขอ

ส าเร็จการศึกษา, ใบเสร็จค่า

รักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา

ในภาคเรียนทีข่อส าเร็จ

การศึกษา, ใบเสร็จค่าถา่ยรูป, 

ผลสอบประมวลความรู้, ผล

สอบวดัคณุสมบตัิ, ผลสอบ

ภาษาองักฤษ, ผลสอบ

คอมพิวเตอร์, แบบตอบรับการ

ลงวารสาร, รายงานการ

ประชมุวชิาการ, รูปถา่ย, ซีดี

ไฟล์วทิยานิพนธ์

ความถกูต้องของข้อมลู แบบฟอร์ม บว.12, 13, 19, 

21, 29, 30, ใบค าร้องขอ

ส าเร็จการศึกษา, ใบเสร็จค่า

รักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา

ในภาคเรียนทีข่อส าเร็จ

การศึกษา, ใบเสร็จค่าถา่ยรูป

, ผลสอบประมวลความรู้, 

ผลสอบวดัคณุสมบตัิ, ผล

สอบภาษาองักฤษ, ผลสอบ

คอมพิวเตอร์, แบบตอบรับ

การลงวารสาร, รายงานการ

ประชมุวชิาการ, รูปถา่ย, ซีดี

ไฟล์วทิยานิพนธ์

ข้อมลูนกัศึกษาระดบัปริญญา

โทและปริญญาเอก

ข้อมลูนกัศึกษาระดบั

ปริญญาโทและปริญญาเอก

ความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

ค าร้องขอเสร็จการศึกษา ความถกูต้องของข้อมลู ค าร้องขอเสร็จการศึกษา

คู่มือกำรปฏบิตังิำน Work Instructions (WI)

ฝ่ำย....บริกำรกำรศึกษำ.....      งำน....มำตรฐำนวิทยำนิพนธ.์...      กิจกรรมหลกั ..กำรส ำเร็จกำรศึกษำ ....        ระยะเวลำทีใ่ช้ปฏิบตังิำน/หน่วย/ ครั ง 18 นำท ี1 วัน

ข  ้             นกัศึกษา

เวลา

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item)         ี บ             

ค าร้องขอเสร็จการศึกษา ความถกูต้องของข้อมลู ค าร้องขอเสร็จการศึกษา

       ี ด (    ี    พ  ธ์)

   บ             

ค าร้องขอเสร็จการศึกษา ความถกูต้องของข้อมลู ค าร้องขอเสร็จการศึกษา

รายชื่อนักศึกษา ความถูกต้องของข้อมลู
ส าเร็จการศึกษาตามแผนการ

เรียน

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

      บ      

บ     ข            ข     

       

            
       ข        

        

              
บ             

     

     

          

            
          ข        

 
 
 
 

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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2.10 การจัดท าหนังสือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ/การเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                    งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์ 
ช่งอ ………นางสาวดวงกมล………….........  นามสกุล ............สุรพิพิธ............. รหัสเอกสาร JD CIM - AS - 06 - 01 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน มาตรฐานวิทยานิพนธ์................ กิจกรรมหลัก การจัดท าหนงัส่อตรวจสอบความเทีงยงตรงของเคร่งองม่อ/การเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ ......ดร.ศุภรา............ นามสกลุ …………เจริยภูม…ิ…….  ต าแหน่ง …………………รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ………….…………………….………. 
 
1.วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าหนังส่อตรวจสอบ
ความเทีงยงตรงของเคร่งองม่อ/การ
เก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ  
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง  1 ป ี
 

2.1.1 ตรวจสอบข้อมูลของเอกสาร - รับแบบฟอร์ม บว.09/ บว.10 
จากนักศึกษา 
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

6  
ครั้ง/ปี 

บว.09, บว.10 3    

2.1.2 ลงทะเบียนรับเอกสารและบันทึกข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูล 

- ลงทะเบียนรับเอกสาร 
- บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 

6  
ครั้ง/ปี 

รายช่งอนักศึกษา 3    

2.1.3 จัดท าหนังส่อตรวจสอบความเทีงยงตรงของ
เคร่งองม่อ/การเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

- จัดท าบันทึกข้อความ 6  
ครั้ง/ปี 

บันทึกข้อความ 5    

2.1.4 เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการลงนาม -รองคณบดีฝ่ายวิชาการลงนามในหนังส่อ
ตรวจสอบความเทีงยงตรงของเคร่งองม่อ/
การเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

6  
ครั้ง/ปี 

บันทึกข้อความ 5    

2.1.5 ออกเลขเอกสาร -ออกเลขเอกสารในตรวจสอบความ
เทีงยงตรงของเคร่งองม่อ/การเก็บข้อมูล

6  
ครั้ง/ปี 

บันทึกข้อความ 5    
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 

รวม 16    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 6 2   

 
 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1กองบริการการศึกษา ส่งค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 1 ครั้ง/เด่อน 
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ท างาน 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …6… นาที/ …2… ชังวโมง/ ...... วัน 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
                (นางสาวดวงกมล  สรุพิพิธ)                   (นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน)            (ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ) 
ต าแหน่ง      เจ้าหน้าทีงบริหารงานทังวไป     ต าแหน่ง           หัวหน้าส านักงาน    ต าแหน่ง         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
               ผู้จัดท า         ผู้ควบคุม                                                                         ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดท าหนังสือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ/การเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ช่งอ นางสาวดวงกมล  นามสกุล สุรพิพิธ รหัสเอกสาร  CIM - AS - 06 - 01  
งาน .....................บริการการศึกษา................... กิจกรรมหลัก ......กลังนกรองผู้ทรงคุณวุฒิ................  
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา   นามสกุล เจริยภูมิ  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

แก้ไขครั้งทีง ................................................. วนัทีงแก้ไข .................................................. วนัประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
    1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ประสานงานด้านเอกสารย่งนแบบฟอร์มการกลังนกรองผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 รับเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง น าส่งเจ้าหน้าทีงบัณฑิตวิทยาลัย 
3.2 บัณฑิตวิทยาลัยเข้าสู่กระบวนการจัดท าหนังส่อตรวจสอบความเทีงยงตรง 
3.3 แจ้งผลส่งนักศึกษา   

 
4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 1 หน่วยงาน 
 -บัณฑิตวิทยาลัย 
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 6 นาที 2 ชังวโมง .....วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน 1 แบบฟอร์ม  

 - แบบ บว.09  บว.10 

 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 

 

ดังเอกสารแนบ (flowchart) 

 



138 
 

 

 

 

ลงนาม นางสาวดวงกมล  สุรพิพิธ  ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน ลงนาม อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ 
(ต าแหน่ง นักวิชาการการศึกษา )              (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)  (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า     ผู้ควบคุม        ผู้อนุมัติ 
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เจ้าหน้าทีบ่ริการการศึกษา จนท.ฝ่ายมาตรฐานวทิยานิพนธ์ จนท.ฝ่ายธุรการ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ นาที ชม. วนั

1       บ         ข             5
ร้อยละ 100 แบบฟอร์ม    

บว.09/บว.10

2 น าเสนอประธานสาขาวชิา ลงนาม 3 ร้อยละ 100 แบบฟอร์ม    

บว.09/บว.10

3 ลงทะเบยีนรับเอกสารและบนัทกึข้อมลู

ลงในฐานข้อมลู

3 ร้อยละ 100 ข้อมลูนกัศึกษา

ระดบัปริญญา

โทและปริญญา

เอก

4 จดัท าหนงัสือตรวจสอบความเทีย่งตรง

ของเคร่ืองมือ/การเก็บข้อมลูวทิยานิพนธ์/

การค้นคว้าอิสระ

5 ร้อยละ 100 ร่างหนงัสือ

ความเทีย่งตรง

ของเคร่ืองมือ/

การเก็บข้อมลู

5 เสนอรองคณบดีฝ่ายวชิาการลงนาม 5 ร้อยละ 100 หนงัสือ

ความเทีย่งตรง

ของเคร่ืองมือ/

การเก็บข้อมลู

6 ออกเลขเอกสาร ร้อยละ 100 หนงัสือ

ความเทีย่งตรง

ของเคร่ืองมือ/

การเก็บข้อมลู

7 นกัศึกษารับเอกสาร 5 ร้อยละ 100 หนงัสือ

ความเทีย่งตรง

ของเคร่ืองมือ/

การเก็บข้อมลู

21 - -

หมำยเหตุ 1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี ผู้จดัท ำ  ..........นำงสำวดวงกมล  สรุพิพิธ.................. ผู้อนุมัติ อำจำรย ์ดร.ศุภรำ  เจริญภูมิ

2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชัว่โมงท ำกำร                     (ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ) ต ำแหน่ง รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร

3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม   นำงสำวน  ำทพิย ์ กลบีบวับำน    ............./................./........................

              (  ต ำแหน่ง หวัหน้ำส ำนักงำน)

ตวัชี วัด (KQI) 

หนังสอื

ควำมเทีย่งตรงของ

เครื่องมือ/กำรเก็บข้อมูล

ร้อยละ 100 หนังสอื

ควำมเทีย่งตรง

ของเครื่องมือ/

กำรเก็บข้อมูล

ตัวชี้วดั (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

แบบฟอร์ม บว.09/บว.10 ความถกูต้องของข้อมลู แบบฟอร์ม บว.09/บว.10

ข้อมลูนกัศึกษาระดบัปริญญา

โทและปริญญาเอก

ข้อมลูนกัศึกษาระดบั

ปริญญาโทและปริญญาเอก

ความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

ร่างหนงัสือ

ความเทีย่งตรงของเคร่ืองมือ/

การเก็บข้อมลู

ความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

ร่างหนงัสือ

ความเทีย่งตรงของ

เคร่ืองมือ/การเก็บข้อมลู

คู่มือกำรปฏบิตังิำน Work Instructions (WI)

ฝ่ำย....บริกำรกำรศึกษำ.....      งำน....มำตรฐำนวิทยำนิพนธ.์...      กิจกรรมหลกั ..กำรจดัท ำหนังสอืตรวจสอบควำมเทีย่งตรงของเครื่องมือ/กำรเก็บข้อมูลวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ....        ระยะเวลำทีใ่ช้ปฏิบตังิำน/หน่วย/ ครั ง 21 นำที

ข  ้             

       ี ด (    ี    พ  ธ์) เวลา

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item)

หนงัสือ

ความเทีย่งตรงของเคร่ืองมือ/

การเก็บข้อมลู

หนงัสือ

ความเทีย่งตรงของ

เคร่ืองมือ/การเก็บข้อมลู

ความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

หนงัสือ

ความเทีย่งตรงของเคร่ืองมือ/

การเก็บข้อมลู

หนงัสือ

ความเทีย่งตรงของ

เคร่ืองมือ/การเก็บข้อมลู

ความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

        

แบบฟอร์ม บว.09/บว.10 ความถกูต้องของข้อมลู แบบฟอร์ม บว.09/บว.10

หนงัสือ

ความเทีย่งตรงของเคร่ืองมือ/

การเก็บข้อมลู

ความถกูต้องของข้อมลู

ความครบถ้วนของข้อมลู

หนงัสือ

ความเทีย่งตรงของ

เคร่ืองมือ/การเก็บข้อมลู

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

          

บ     ข            ข     

       

       
  ด          

ค     ี      ข   ค         
      บข     

     ขค      

            บ ณ           

          

     

             บบ   ์  บ  09/
บ .10 

       ธ    ข           

  ด            
บ ณ           

  บ      

       

      

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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            3. งานหลักสูตรและการสอน 
               3.1 การเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7 
 
     

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                 งานหลักสูตรและการสอน 
ช่งอ นางสาววรียา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 01 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7..................................................................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกลุ เจริยภูม ิ ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 5 ครั้ง /ปี  
 
 

2.1.1 ตรวจสอบรายวิชาทีงเปดิสอน ดูตารางสอนในระบบเพ่งอตรวจสอบ
รายวิชาทีงเปิดสอน 

6 จ านวนรายวิชาทีง
เปิดสอน 

  1  

2.1.2 ท าบันทึกแจ้งสาขาวิชาให้รวบรวม มคอ.3 - 7 ส่ง
ทีงฝ่ายวิชาการ 

ท าบันทึกข้อความแจ้งสาขาวิชาให้
ด าเนินการส่ง มคอ. 3 – 7 ตามระยะเวลา
ทีงก าหนด ดังน้ี  
มคอ.3 และ 4 สาขาวิชาต้องส่งฝา่ย
วิชาการก่อนเปิดภาคเรียน 30 วัน 
มคอ.5 สาขาวิชาต้องส่งฝ่ายวิชาการ
หลังจากสิ้นสุดการเรยีนการสอน 30 วัน 
มคอ. 7 สาขาวิชาต้องส่งฝ่ายวิชาการหลัง
สิ้นสุดการเรียนการสอน 60 วัน 

6 บันทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์
สาขาวิชาให้
รวบรวม มคอ.3 - 
7  

15    
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2.1.3 ฝ่ายวิชาตรวจสอบ มคอ.3 - 7 ทีงสาขาวิชาส่งมา
ตามรายวิชาทีงเปิดสอน 

ด าเนินการตรวจสอบ มคอ 3 – 7 ตาม
รายวิชาทีงเปิดสอนในแต่ละภาคเรยีนพร้อม
ท าใบรายงานเพ่งอเช็คจ านวนรายวชิาทีงส่ง
มายังฝ่ายวิชาการ 

6 ความถูกต้องของ 
มคอ. 3 – 7 

  2  

2.1.4 ในกรณีทีงส่งไม่ตรงเวลาให้ท าบันทึกข้อความแจ้ง
สาขาวิชาอย่างต่อเน่งอง 

ในกรณีตรวจสอบ มคอ. 3 – 7 แล้วยังมี
บางรายวิชาทีงสาขาวิชายังส่งมาไมค่รบ 
จะต้องท าบันทึกข้อความแจ้งสาขาวิชาให้
ด าเนินการส่งให้ครบตามรายวิชาทีงเปิด
สอนในแต่ละภาคเรียน 
 

6 บันทึกข้อความ
ติดตาม มคอ.3-7
ทีงยังส่งมาไม่
ครบถ้วน 

15    

2.1.5 เก็บรวบรวม มคอ.3 - 7 ตามรายวิชาทีงเปิดสอนใส่
แฟ้ม 

น า มคอ. 3 – 7 ใส่แฟ้มและจัดท าใบสรุป 
ใส่หน้าแฟ้มเพ่งอแสดงให้เห็นว่าในแฟ้มมี
รายวิชาอะไรบ้าง 

6 มคอ. 3 – 7ตาม
จ านวนรายวิชา 

  1  

2.1.6 ท าบันทึกส่งกองบริการการศึกษาเพ่งอ
ประกอบการรับรองการรายงานผลการประกันคณุภาพ
ศึกษาภายใน 

น า มคอ. 3 – 7 ทีงเป็นไฟล์และเอกสาร
ส่งไปยังกองบริการการศึกษาเพ่งอให้กอง
บริการการศึกษาตรวจสอบและจดัเก็บไว้
เป็นหลักฐานในการรับรองการตรวจ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

6 บันทึกข้อความ
น าส่งมคอ. 3 – 7 
ทีงเป็นไฟล์และ
เอกสารส่งไปยัง
กองบริการ
การศึกษา 

15    

รวม 45  4  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 4 24  

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1 กองบริการการศึกษา ส่ง มคอ. 3 – 7  
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาระดับปริยยาตรีหร่อสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน  ด้านงานบริการ หร่อด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
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5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน 30 นาที/ 4 ชังวโมง/ 24 วัน 

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การเก็บรวบรวม มคอ. 3 -7 
ช่งอ นางสาววรียา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 01  
งาน งานหลักสูตรและการสอน กิจกรรมหลัก การเก็บรวบรวม มคอ 3 – 7 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการเก็บรวบรวม มคอ. 3 -7 
    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวม มคอ. 3 -7 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวม มคอ. 3 -7 ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วน
เกีงยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน 
 - ดูตารางสอนในระบบเพ่งอตรวจสอบรายวิชาทีงเปิดสอน 
    3.2 ท าบันทึกแจ้งสาขาวิชาให้รวบรวม มคอ.3 - 7 ส่งท่ีฝ่ายวิชาการ 
 - ท าบันทึกข้อความแจ้งสาขาวิชาให้ด าเนินการส่ง มค.ใ 3 – 7 ตามระยะเวลาทีงก าหนดดังนี้  

มคอ.3 และ 4 สาขาวิชาต้องส่งฝ่ายวิชาการก่อนเปิดภาคเรียน 30 วัน 
มคอ.5 และ 6 สาขาวิชาต้องส่งฝ่ายวิชาการหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอน 30 วัน 
มคอ. 7 สาขาวิชาต้องส่งฝ่ายวิชาการหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 60 วัน 

    3.3 ฝ่ายวิชาตรวจสอบ มคอ.3 - 7 ที่สาขาวิชาส่งมาตามรายวิชาที่เปิดสอน 
- ด าเนินการตรวจสอบ มคอ 3 – 7 ตามรายวิชาทีงเปิดสอนในแต่ละภาคเรียนพร้อมท าใบรายงานเพ่งอเช็คจ านวน
รายวิชาทีงส่งมายังฝ่าย   วิชาการ 

   3.4 เก็บรวบรวม มคอ.3 - 7 ตามรายวิชาที่เปิดสอนใส่แฟ้ม 
 - น า มคอ. 3 – 7 ใส่แฟ้มและจัดท าใบสรุป ใส่หน้าแฟ้มเพ่งอแสดงให้เห็นว่าในแฟ้มมีรายวิชาอะไรบ้าง 
   3.5 ท าบันทึกส่งกองบริการการศึกษาเพื่อประกอบการรับรองการรายงานผลการประกันคุณภาพศึกษาภายใน 
 - น า มคอ. 3 – 7 ทีงเป็นไฟล์และเอกสารส่งไปยังกองบริการการศึกษาเพ่งอให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบและ
จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานในการรับรองการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   3.6 ในกรณีที่ส่งไม่ตรงเวลาให้ท าบันทึกข้อความแจ้งสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง 
 - ในกรณีตรวจสอบ มคอ. 3 – 7 แล้วยังมีบางรายวิชาทีงสาขาวิชายังส่งมาไม่ครบ จะต้องท าบันทึกข้อความแจ้ง
สาขาวิชาให้ด าเนินการส่งให้ครบตามรายวิชาทีงเปิดสอนในแต่ละภาคเรียน 
 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน  1  หน่วยงาน 

 
6.  

5.1 กองบริการการศึกษา (งานหลักสูตรและการสอน) 
ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด  30 นาที 4  ชั่วโมง   24 วัน 
 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 แบบฟอร์มสรุปการส่ง 

มคอ 3 - 7 
 1   

 
 
 
 
 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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จนท.ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี สาขาวิขา กองบริการการศกึษา นาที ชม. วนั

 

1.

2.

3.

4.

 

ตรวจสอบรายวชิาทีเ่ปิดสอน

ท าบนัทกึแจ้งสาขาวชิาให้รวบรวม มคอ.3

 - 7 ส่งทีฝ่่ายวชิาการ

ฝ่ายวชิาการตรวจสอบ มคอ.3 - 7 ที่

สาขาวชิาส่งมาตามรายวชิาทีเ่ปิดสอน

เก็บรวบรวม มคอ.3 - 7 ตามรายวชิาที่

เปิดสอนใส่แฟ้ม

 

15

 

1

2

1

 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 

ข้อมลู

รายวชิาทีเ่ปิด

สอน

สาขาวชิาส่ง 

มคอ 3 - 7

มคอ 3 - 7 

ครบทกุ

รายวชิาทีเ่ปิด

สอน 

ฐานข้อมลู

5.

6.

ท าบนัทกึส่งกองบริการการศึกษาเพ่ือ

ประกอบการรับรองการรายงานผลการ

ประกนัคณุภาพศึกษาภายใน

ในกรณีทีส่่งไมต่รงเวลาให้ท าบนัทกึ

ข้อความแจ้งสาขาวชิาอยา่งต่อเน่ือง

15

15

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ส่ง มคอ 3 - 7

ครบทกุ

รายวชิาทีเ่ปิด

สอน

ส่ง มคอ 3 - 7

ครบทกุ

รายวชิาทีเ่ปิด

สอน

รวม 45 4

หมำยเหตุ
ผู้จดัท ำ นำงสำววรีญำ คลงัแสง                            ผู้อนุมัต ิอำจำรย ์ดร ศุภรำ เจริญภูมิ

 2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ 

 3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี
ผู้ควบคุม นำงสำวน  ำทพิย ์กลบับวับำน

ต ำแหน่ง (หวัหน้ำส ำนักงำน)

ฝ่ำย......บริกำรกำรศึกษำ........      งำน....หลกัสตูรและกำรสอน....      กิจกรรมหลกั ...กำรเก็บรวบรวม มคอ. 3 - 7 ( 7 สำขำวิชำ) ....        ระยะเวลำทีใ่ช้ปฏิบตังิำน/หน่วย/ ครั ง  วัน 4  ชั่วโมง 45 นำที

คู่มือกำรปฏบิตังิำน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 มคอ. 3 - 7

นกัศกึษา ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารทีเ่กีย่วข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)

       ี ด (    ี    พ  ธ์)
ข  ้   

 

เอกสารสรุปรายวชิาทีเ่ปิดสอน

บนัทกึข้อความ

เอกสารมคอ.3 - 7 

เอกสารมคอ.3 - 7

 

ความถกูต้องของข้อมลู

รายวชิาทีเ่ปิดสอน

ความถกูต้องของข้อมลู

มคอ 3 - 7

          

 

รายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละ

ภาคเรียน

 มคอ 3 - 7

มคอ 3 - 7

รายงานการส่ง มคอ 3 - 7

ตวัชี วัด (KQI) 
มคอ. 3 - 7 ครบทกุรำยวิชำ
ทีเ่ปดิสอน

1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี

บนัทกึข้อความ

บนัทกึข้อความ

มคอ 3 - 7

รายงานข้อมลู มคอ 3 - 7

รายวชิาทีย่งัไมส่่งมาทีฝ่่าย

วชิาการ

 มคอ 3 - 7

 มคอ 3 - 7

    ต ำแหน่ง (รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร)
   วันที ่5 เมษำยน 2559

  รายวิชาที เ ิ สอน รน
ระ  

   ันท กข้อควา 
  าเนินการร รว   
 อค. 3 - 7  ส้ ที   าย

วิชาการ

ตรว สอ  
 คอ.3 - 7

เก    คอ.3 - 7      
 ส แ ้  

   ันท กข้อควา  ิ าร าและ
ล นา 

ส  กอ  ริการการศ ก า
เก  รว รว  ิ าร าและ

ล นา 

          
     

 ิ าร าและ
ล นา 

ตรว สอ รายวิชาที 
ยั    ส  

   ันท กข้อควา  ิ าร าและ
ล นา 

 ิ าร าและ
ล นา 

สาขาวิชารว รว  
 คอ.3-7 ส    าย

วิชาการ

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ
i.j.k

      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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3.2     การจัดท าแผนการเรยีนตลอดหลักสูตร  
 

 
           ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 

 

                           งานหลักสูตรและการสอน 
ช่งอ นางสาววรียา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 02 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร...................................................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกลุ เจริยภูม ิ ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 2 ครั้ง /ปี  

2.1.1 จัดท าร่างแผนการเรียนตลอดหลักสูตร - จัดท าแบบฟอร์มแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
- ก๊อบปี้ข้อมูลรายวิชาจากแผนการเรียนรุ่น
ก่อนหน้าน้ี เป็นร่างแผนการเรียน 

2 -แบบฟอรม์แผนการ
เรยีน 
-ข้อมูลแผนการเรียน 

  1  
 
 
 
 
 
 

2.1.2 จัดท าบันทึกข้อความแจ้ง เพ่งอให้ทางสาขาวิชา
ส่งแผนการเรียน 

- พิมพ์บันทึกข้อความในระบบ e-office 
แนบไฟล์ร่างแผนการเรียน ส่งให้รองคณบดี
ลงนามแจ้งสาขาวิชา 
- สาขาวิชาแก้ไขและเพิงมเติมให้เหมาะสม 

2 -บันทึกข้อความ 
-ไฟล์ร่างแผนการ
เรียน 

15   

2.1.3 ตรวจสอบความถูกต้องตามรายวิชาทีงปรากฎ
ตามหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิต 

- รับร่างแผนการเรียนและตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายวิชา 
- ตรวจสอบหมวดวิชาครบตามหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตของวิชา 

2   2  

2.1.4 พิมพ์แก้ไข/ปรับปรุงแผนการเรียน - พิมพ์แก้ไขและปรับปรุงแผนการเรียน ให้ 2 -แผนการเรียน  4  
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ถูกต้องอีกครั้ง 
2.1.5 เสนอให้หัวหน้าสาขาวิชา และรองคณบดีลง
นามรับรองแผนการเรียน 

- เสนอให้หัวหน้าสาขาวิชาลงนาม 
- เสนอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาลงนาม 

2  30   

2.1.6 พิมพ์บันทึกข้อความส่งกองบริการการศึกษา
และจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

 

- พิมพ์บันทึกข้อความในระบบ e-office 
แนบไฟล์แผนการเรียนส่งกองบริการ
การศึกษา 

-  เม่งอกองบริการการศึกษาตรวจสอบแล้ว 
จัดเก็บเข้าแฟ้ม 

2 -บันทึกข้อความ 
 
-แผนการเรียน 

15   

รวม   2  
รวมระยะเวลาทั้งหมด   4  

 
 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1 กองบริการการศึกษา แผนการเรียน  
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …… นาที/ …… ชังวโมง/ 4 วัน 

 

 

 

 



148 
 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 
กิจกรรมหลัก  การจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

 
ช่งอ นางสาววรียา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 02  
งาน ................ . งานหลักสูตรและการสอน..............กิจกรรมหลัก ........ การจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร..............  

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏบิัตงิานในการจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมี
ส่วนเกีงยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 จัดท าร่างแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
            -  จัดท าแบบฟอร์มแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
            - ก๊อบปี้ข้อมูลรายวิชาจากแผนการเรียนรุ่นก่อนหน้านี้ เป็นร่างแผนการเรียน 
    3.2 จัดท าบันทึกข้อความแจง้ เพ่งอให้ทางสาขาวชิาส่งแผนการเรียน           

- พิมพ์บันทึกข้อความในระบบ e-office แนบไฟล์ร่างแผนการเรียน ส่งให้รองคณบดีลงนามแจง้สาขาวชิา 
- สาขาวชิาแก้ไขและเพิงมเติมให้เหมาะสม 

    3.3 ตรวจสอบความถูกต้องตามรายวชิาทีงปรากฎตามหลักสตูรและจ านวนหน่วยกิต 
- รับร่างแผนการเรียนและตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชา 
- ตรวจสอบหมวดวิชาครบตามหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตของวชิา 

3.4 พิมพ์แก้ไข/ปรับปรุงแผนการเรียน 
- พิมพ์แก้ไขและปรับปรุงแผนการเรียน ให้ถูกต้องอีกครั้ง  

    3.5เสนอให้หัวหน้าสาขาวชิา และรองคณบดีลงนามรบัรองแผนการเรียน 
 - เสนอให้หัวหน้าสาขาวิชาลงนาม 
  - เสนอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาลงนาม 
 3.6พิมพ์บันทึกข้อความส่งกองบริการการศึกษาและจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
  - พิมพ์บันทึกข้อความในระบบ e-office แนบไฟล์แผนการเรียนส่งกองบริการการศึกษา 
           - เม่งอกองบริการการศึกษาตรวจสอบแล้ว จัดเก็บเข้าแฟ้ม 

 
 
 
 
 
 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน  1  หน่วยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา (งานหลักสูตรและการสอน) 

 
6.  

 
ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด   นาที   ชั่วโมง   4 วัน 
 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 แบบฟอร์มแผนการเรียน  1   
 
 
 
 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 

 
 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี หวัหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ นาที ชม. วนั

1 จดัท าร่างแผนการเรียน

ตลอดหลักสูตร

1

แบบฟอร์มแผนการเรียน

ข้อมลูแผนการเรียน

ความถูกต้องของแบบฟอร์ม

แผนการเรียน

ความถูกต้องของข้อมลู

แผนการเรียน

แบบฟอร์มแผนการเรียน

ข้อมลูแผนการเรียน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

แบบฟอร์มแผนการ

เรียน

ข้อมลูแผนการเรียน

2 จดัท าบนัทกึข้อความแจ้ง 

เพ่ือให้ทางสาขาวชิาส่ง

แผนการเรียน

15

บนัทกึข้อความ

ไฟล์ร่างแผนการเรียน

ความถูกต้องของบนัทกึ

ข้อความ

ความถูกต้องของไฟล์ร่าง

แผนการเรียน

บนัทกึข้อความ

ไฟล์ร่างแผนการเรียน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บนัทกึข้อความ

ไฟล์ร่างแผนการเรียน

3 ตรวจสอบความถกูต้องตาม

รายวชิาทีป่รากฎตาม

หลักสูตรและจ านวนหน่วย

กิต
2

4 พิมพ์แก้ไข/ปรับปรุงแผนการ

เรียน
4 แผนการเรียน ความถูกต้องแผนการเรียน แผนการเรียน ร้อยละ 100 แผนการเรียน

5 เสนอให้หวัหน้าสาขาวชิา 

และรองคณบดีลงนาม

รับรองแผนการเรียน

30

6 พิมพ์บนัทกึข้อความส่งกอง

บริการการศึกษาและจดัเก็บ

เข้าแฟ้ม

15 บนัทกึข้อความ

แผนการเรียน

ความถูกต้องของบนัทกึ

ข้อความ

ความถูกต้องของแผนการ

เรียน

บนัทกึข้อความ

แผนการเรียน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บนัทกึข้อความ

แผนการเรียน

รวม 2

 2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร ผู้จดัท ำ นำงสำววรีญำ คลงัแสง

 3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ 

ผู้ควบคุม นำงสำวน  ำทพิย ์กลบับวับำน

ต ำแหน่ง (หวัหน้ำส ำนักงำน)

หมำย
เหตุ

หนว่ยงาน/ผู้ เก่ียวข้อง ผลลพัท์
เวลา

แผนการเรียน

ตวัชีว้ัด (kqi)จดุควบคมุ (control item)

ร้อยละ 1001.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี

    ต ำแหน่ง (รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร)

   วันที ่5 เมษำยน 2559

ผู้อนุมัต ิอำจำรย ์ดร ศุภรำ เจริญภูมิ

คู่มือการปฏบิตัิงาน Work Instructions (WI)

ข  ้ 
  กิจกรรมรอง เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหสั)

ตัวชีวั้ด (KQI)

แผนการเรียน

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศกึษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ....การจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร....            ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครัง้ .... -..... นาท/ี .............. ช่ัวโมง/ ........2......... วัน 

       ี ด       (    ี    พ  ธ์)

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

YES

NO

Y

NO

     

YES

         
       

NO

   บ        ี   ข      

        

  ด    บบ   ์ 
        ี  

   บ ีข้            
                ี  

พ  พ์บ     ข  ค     
  บบ e-office 

      บ       ข

      บค      
    ข         

      บ   ด    
ค บ           

พ  พ์    ข      บ    
        ี   
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                    3.3 การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                       งานหลักสูตรและการสอน 
ช่งอ นางสาววรียา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 03 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกติ............................................................ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกลุ เจริยภูม ิ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 

 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน ความ
ถี่ 

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การเทียบรายวิชาและโอน
หน่วยกิต 
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง 1 ป ี
 
 
 
 
 
 

2.1.1 ตรวจสอบการเทียบโอนรายวิชา เอกสารครบ 
ถูกต้อง 

- รับค าร้องเทียบโอนจากนักศึกษาและ
ตรวจสอบการกรอกข้อมูลและหลักฐานครบ
หร่อไม่ 
 - ตรวจสอบทีงละรายวิชาเอกสารค าอธิบาย
รายวิชาว่ามีครบหร่อไม่ตามรายวิชาขอเทียบ
โอนมา 
- ตรวจสอบใบTranscript ฉบับส าเนามีวิชาทีง
เทียบโอนมีผลการเรียนเกรด C ขึ้นไป 
 
 
 
 
 

190 -ข้อมูลเอกสาร 
- หลักฐาน 

10    
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2.1.2 ท าตารางเทียบค าอธิบายรายวิชาของแต่ละ
รายวิชาและส่งE-office ของพิจารณาอนุมตัิการเทียบ
โอนกับประธานรายวิชา/คณะกรรมการเทียบโอนของ
สาขาวิชา/คณะกรรมการวิชาการคณะฯ 

- พิมพ์ตารางเทียบค าอธิบายรายวชิาของแต่
ละวิชา  
- บันทึกข้อความ E-office.ให้กับประธาน
รายวิชาคณะกรรมการเทียบโอนของ
สาขาวิชา/คณะกรรมการวิชาการคณะฯ 
พิจารณาเห็นชอบการเทียบโอนนัน้ 

190 -ตารางเทียบ
ค าอธิบายรายวิชา 

 1  

2.1.3 น าเน่้อหาเทียบโอนเข้าทีงประชุมคณะกรรมการ
วิชาการคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ 

- พิมพ์สรุปรายวิชาทีงเทียบโอน 
- น าเสนอทีงประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ/คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ  
 

190 -สรุปรายวิชาทีงเทียบ
โอน 

 1  

2.1.4 รายงานการประชุม สรุปส่งกองบริการ
การศึกษา 
  

- พิมพ์บันทึกข้อความผ่านระบบ E-office  
แนบรายงานการประชุมส่งกองบริการ
การศึกษา 

- ส่งเอกสารเทียบโอนตัวจริงให้กองบริการ
การศึกษา 

190 -บันทึกข้อความ 
-รายงานการประชุม 

 
 

1  

2.1.5 รับเอกสารค่น และตดิต่อนักศึกษารับเอกสาร
เพ่งอด าเนินการช าระเงิน 

- ติดตามการด าเนินการจนเสร็จสิน้ 
- รับเอกสารค่นและติดต่อนักศึกษามารับ
เอกสารเพ่งอด าเนินการช าระเงิน 

190 -เอกสารทีงเทียบโอน
แล้ว 

20   

รวม 30 3   
รวมระยะเวลาทั้งหมด   95  

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1 กองบริการการศึกษา การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกติ  
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
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5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …… นาที/ …… ชังวโมง/ …95… วัน 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 

ช่งอ นางสาววรียา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 03  
งาน .................  งานหลักสูตรและการสอน...............กิจกรรมหลัก .......การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต.......................  

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 
    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏบิัตงิานในการเทียบรายวชิาและโอนหน่วยกิต 

2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วน
เกีงยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ตรวจสอบการเทียบโอนรายวิชา เอกสารครบ ถูกต้อง 

- รับค าร้องเทียบโอนจากนักศึกษาและตรวจสอบการกรอกข้อมูลและหลักฐานครบหร่อไม่ 
- ตรวจสอบทีงละรายวิชาเอกสารค าอธิบายรายวิชาว่ามีครบหร่อไม่ตามรายวิชาขอเทียบโอนมา 
- ตรวจสอบใบTranscript ฉบับส าเนามีวิชาทีงเทียบโอนมีผลการเรียนเกรด C ขึ้นไป 

    3.2 ท าตารางเทียบค าอธิบายรายวิชาของแต่ละรายวชิาและส่งE-office ของพิจารณาอนุมัตกิารเทียบโอนกับประธานรายวชิา/ 
    คณะกรรมการเทียบโอนของสาขาวชิา/คณะกรรมการวิชาการคณะฯ 

- พิมพ์ตารางเทียบค าอธิบายรายวิชาของแต่ละวิชา  
- บันทึกข้อความ E-office.ให้กับประธานรายวิชาคณะกรรมการเทียบโอนของสาขาวิชา/คณะกรรมการวิชาการคณะฯ 
พิจารณาเห็นชอบการเทียบโอนนั้น 

    3.3 น าเน่้อหาเทียบโอนเข้าทีงประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ 
- พิมพ์สรุปรายวชิาทีงเทียบโอน 
- น าเสนอทีงประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ/คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ 

3.4 รายงานการประชุม สรุปส่งกองบริการการศึกษา 
           - พิมพ์บันทึกข้อความผ่านระบบ E-office แนบรายงานการประชุมส่งกองบริการการศึกษา 
           - ส่งเอกสารเทียบโอนตัวจริงให้กองบริการการศึกษา 
    3.5 รับเอกสารค่น และติดตอ่นักศึกษารับเอกสารเพ่งอด าเนินการช าระเงิน 
 - ติดตามการด าเนินการจนเสร็จสิ้น 
  - รับเอกสารค่นและติดต่อนักศึกษามารับเอกสารเพ่งอด าเนินการช าระเงิน 
 
 
 
 
 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 
5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน  1  หน่วยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา (งานหลักสูตรและการสอน) 
 
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 

 
จ านวน 
 

 
 

นาที 
 

95 
 

ชั่วโมง   

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 แบบฟอร์มการเทียบโอนผล

การเรียน 
 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี ประธานรายวิชา/คณะกรรมเทยีบโอน นาที ชม. วนั

1 ตรวจสอบการเทียบโอนรายวชิา 

เอกสารครบ ถกูต้อง

20

ข้อมลูเอกสาร 

หลกัฐาน

ความถูกต้องของข้อมลู

เอกสาร 

ความถูกต้องของหลกัฐาน

ข้อมลูเอกสาร 

หลกัฐาน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ข้อมลูเอกสาร 

หลกัฐาน

2 ท าตารางเทียบค าอธิบายรายวชิาของ

แต่ละรายวชิาและส่งE-office ของ

พิจารณาอนมุตัิการเทียบโอนกบั

ประธานรายวชิา/คณะกรรมการเทียบ

โอนของสาขาวชิา/คณะกรรมการ

วชิาการคณะฯ 1

 

ตารางเทยีบค าอธิบายรายวิชา

 

ความถูกต้องของตาราง

เทยีบค าอธิบายรายวิชา

 

ตารางเทยีบค าอธิบายรายวิชา

 

ร้อยละ 100

 

ตารางเทยีบ

ค าอธิบายรายวิชา

3 น าเนือ้หาเทียบโอนเข้าทีป่ระชมุ

คณะกรรมการวชิาการคณะฯ 

พิจารณาเห็นชอบ

1 สรุปรายวิชาที่เทยีบโอน ความถูกต้องของสรุป

รายวิชาที่เทยีบโอน

สรุปรายวิชาที่เทยีบโอน ร้อยละ 100 สรุปรายวิชาที่เทยีบ

โอน

4 ท าบนัทกึขอเทียบโอนรายวชิาสรุปส่ง

กองบริการการศึกษาพร้อมแนบมติที่

ประชมุ

1 บนัทกึข้อความ

รายงานการประชมุ

ความถูกต้องของบนัทกึ

ข้อความ

ความถูกต้องของรายงาน

การประชมุ

บนัทกึข้อความ

รายงานการประชมุ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บนัทกึข้อความ

รายงานการประชมุ

5 รับเอกสารคืน และติดต่อนกัศึกษารับ

เอกสารเพ่ือด าเนินการช าระเงิน
10 เอกสารที่เทยีบโอนแล้ว ความถูกต้องของเอกสารที่

เทยีบโอนแล้ว

เอกสารที่เทยีบโอนแล้ว ร้อยละ 100 เอกสารที่เทยีบโอน

แล้ว

รวม 30 3
ผู้จดัท ำ นำงสำววรีญำ คลงัแสง ผู้อนุมัต ิอำจำรย ์ดร ศุภรำ เจริญภูมิ

 2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ                                          ต ำแหน่ง (รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร)

 3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม นำงสำวน  ำทพิย ์กลบับวับำน    วันที ่5 เมษำยน 2559

ต ำแหน่ง (หวัหน้ำส ำนักงำน)

1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี

ผลลพัท์
เวลา

เอกสารที่เทียบโอน

ตวัชีว้ัด (kqi)จดุควบคมุ (control item)

ร้อยละ 100

คู่มือการปฏบิตัิงาน Work Instructions (WI)
ข  ้
  
 

กิจกรรมรอง เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหสั)

ตัวชีวั้ด (KQI)

เอกสารทีเ่ทียบโอน

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศกึษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ....การเทยีบรายวิชาและโอนหน่วยกิต....            ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครัง้ ……..30….... นาท/ี .......3....... ช่ัวโมง/ ........-......... วัน 

       ี ด       (    ี    พ  ธ์)

หมำย
เหตุ

หนว่ยงาน/ผู้ เก่ียวข้อง

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

YES

NO

     

YES

  บ      ค     
  ด           

        

  บค         
      บ       

      บ          
ค   ธ บ         /

Trainscript

พ  พ์บ     ข  ค     
  บบ e-office 

พ  พ์           /    ข   ี 
      คณ        

     

          ี บ
ค   ธ บ         

          
     

          บ   บ                   บ

พ  พ์บ     ข  ค     บ
               

   บ             
ด         

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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                    3.4 การเปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

               งานหลักสูตรและการสอน 
ช่งอ นางสาววรียา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 04 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การเปลีงยนรหสัรายวิชา…........................................................................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกลุ เจริยภูม ิ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 

 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน ความ
ถี่ 

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การเปลีงยนรหัสรายวิชา 
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง 1 ป ี
 

2.1.1 รับค าร้องขอเปลีงยนรหัสวิชา และตรวจสอบการ
เปลีงยนรหัสวิชา เอกสารครบ ถูกตอ้ง  

- รับค าร้องเปลีงยนรหัสวิชาจากนักศึกษาและ
ตรวจสอบการกรอกข้อมูล ผลการเรียน,
รายวิชาสามารถเปลีงยนรหัสเป็นวิชาใด 

5 -ข้อมูลเอกสาร 
-หลักฐาน 
 

10  
 

  

2.1.2 สรุปค าร้องตามข้อ 1 และกรอกแบบฟอร์ม
ตารางเทียบแต่ละรายวิชาและส่งE-office ขอ
พิจารณาอนุมัติการเปลีงยนรหสัวิชากับประธาน
รายวิชา 

- สรุปรายวิชาทีงเปลีงยนรหัสวิชา 
- พิมพ์ตารางเทียบค าอธิบายรายวชิาของแต่
ละวิชา 
- พิมพ์บันทึกข้อความขอพิจารณาเปลีงยน
รหัสกับประธานรายวิชาเห็นชอบ 

5 -สรุปรายวิชาทีง
เปลีงยนรหัส 
-ตารางเทียบ
ค าอธิบายรายวิชา 
-บันทึกข้อความ 

 1  

2.1.3 ท าบันทึกข้อความ สรุปส่งกองบริการการศึกษา - พิมพ์บันทึกข้อความผ่านระบบ E-office  
ส่งขอเปลีงยนรหัสวิชา 

5 -บันทึกข้อความขอ
เปลีงยนรหสั 
-เอกสารทีงเปลีงยนรหสั
วิชา 

15   

รวม  25 1   
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รวมระยะเวลาทั้งหมด 5  1  
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1 กองบริการการศึกษา การเปลีงยนรหสัรายวิชา  
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน  5 นาที/ ชังวโมง/ 1 วัน 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การเปลีงยนรหัสรายวิชา 

ช่งอ นางสาววรียา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 04  
งาน .................งานหลักสูตรและการสอน          กิจกรรมหลัก ........ การเปลีงยนรหัสรายวิชา.........  

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการเปลีงยนรหัสรายวิชา 
    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏบิัตงิานในการเปลีงยนรหัสรายวิชา 

2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเปลีงยนรหัสรายวิชา ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับค าร้องขอเปลีงยนรหัสวิชา และตรวจสอบการเปลีงยนรหัสวิชา เอกสารครบ ถูกต้อง 
 - รับค าร้องเปลีงยนรหัสวิชาจากนักศึกษาและตรวจสอบการกรอกข้อมูล ผลการเรียน,รายวิชาสามารถเปลีงยนรหัสเป็นวิชาใด 
    3.2 สรุปค าร้องตามข้อ 3.1 และกรอกแบบฟอร์มตารางเทียบแต่ละรายวิชาและ 
    ส่ง E-office ขอพิจารณาอนมุัติการเปลีงยนรหัสวชิากับประธานรายวชิา 

- สรุปรายวชิาทีงเปลีงยนรหัสวชิา 
- พิมพ์ตารางเทียบค าอธิบายรายวิชาของแต่ละวิชา 
- พิมพ์บันทึกข้อความขอพิจารณาเปลีงยนรหัสกับประธานรายวชิาเห็นชอบ 

3.3 ท าบนัทึกข้อความ สรุปส่งกองบริการการศึกษา 
  - พิมพ์บันทึกข้อความผา่นระบบ E-office ส่งขอเปลีงยนรหัสวิชา 

   

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 

 

 

 

 

. 

 

 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน  1  หน่วยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา 
 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 
 

จ านวน 
 

5 
 

นาที 
 

 
 

ชั่วโมง 1 
 

วัน 
 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 แบบฟอร์มการขอเปลีงยนรหัส

วิชา 
 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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    ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี ประธานรายวิชา/คณะกรรมเทยีบโอน นาที ชม. วนั

1 รับค าร้องขอเปลี่ยนรหสัวชิา และ

ตรวจสอบการเปลี่ยนรหสัวชิา เอกสาร

ครบ ถกูต้อง

 

10

ข้อมลูเอกสาร

หลกัฐาน

ความถูกต้องของข้อมลู

เอกสาร

ความถูกต้องของหลกัฐาน

ข้อมลูเอกสาร

หลกัฐาน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ข้อมลูเอกสาร

หลกัฐาน

2 สรุปค าร้องตามข้อ 1 และกรอก

แบบฟอร์มตารางเทียบแต่ละรายวชิา

และส่ง E-office ขอพิจารณาอนมุตัิ

การเปลี่ยนรหสัวชิากบัประธานรายวชิา

1

สรุปรายวิชาที่เปลี่ยนรหสั

ตารางเทยีบค าอธิบายรายวิชา

บนัทกึข้อความ

ความถูกต้องของสรุป

รายวิชาที่เปลี่ยนรหสั

ความถูกต้องของตาราง

เทยีบค าอธิบายรายวิชา

ความถูกต้องบนัทกึข้อความ

สรุปรายวิชาที่เปลี่ยนรหสั

ตารางเทยีบค าอธิบายรายวิชา

บนัทกึข้อความ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

สรุปรายวิชาที่เปลี่ยน

รหสั

ตารางเทยีบ

ค าอธิบายรายวิชา

บนัทกึข้อความ

ท าบนัทกึข้อความ สรุปส่งกองบริการ

การศึกษา
15 บนัทกึข้อความขอเปลี่ยนรหสั ความถูกต้องของบนัทกึ

ข้อความขอเปลี่ยนรหสั

บนัทกึข้อความขอเปลี่ยนรหสั ร้อยละ 100 บนัทกึข้อความขอ

เปลี่ยนรหสั

เอกสารที่เปลี่ยนรหสัวิชา เอกสารที่เปลี่ยนรหสัวิชา เอกสารที่เปลี่ยนรหสัวิชา ร้อยละ 100 เอกสารที่เปลี่ยนรหสั

วิชา

รวม 25 1
    ผู้จดัท ำ นำงสำววรีญำ คลงัแสง    ผู้อนุมัต ิอำจำรย ์ดร ศุภรำ เจริญภูมิ

 2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ    ต ำแหน่ง (รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร)

 3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม นำงสำวน  ำทพิย ์กลบับวับำน           วันที ่5 เมษำยน 2559

ต ำแหน่ง (หวัหน้ำส ำนักงำน)

คู่มือการปฏบิตัิงาน Work Instructions (WI)

ข  ้
  
 

กิจกรรมรอง เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหสั)

ตัวชีวั้ด (KQI)

เอกสารทีเ่ปลี่ยนรหสัวชิา

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศกึษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ....การเปล่ียนรหสัรายวิชา....            ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครัง้ …….25….... นาท/ี .......1....... ช่ัวโมง/ ........-......... วัน 

       ี ด       (    ี    พ  ธ์)

หมำย
เหตุ

3

หนว่ยงาน/ผู้ เก่ียวข้อง ผลลพัท์
เวลา

เอกสารที่เปลีย่น

รหัสวิชา

ตวัชีว้ัด (kqi)จดุควบคมุ (control item)

ร้อยละ 1001.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

YES

NO

     

YES

  ด   บ      

        

      บค         
ข            

      บ          
       ี  

พ  พ์บ     ข  ค     
  บบ e-office 

     

            ี    ี   
           ี บ
ค   ธ บ         

          
     

          บ   บ                   บ

พ  พ์บ     ข  ค   

   บ             
ด         
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                   3.5 การย้ายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณีย้ายออก) 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                งานหลักสูตรและการสอน 
ช่งอ นางสาววรียา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 05 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การย้ายสาขาวิชาหร่อคณะ (กรณีย้ายออก)……......................................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกลุ เจริยภูม ิ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 

 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน ความ
ถี่ 

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การย้ายสาขาวิชาหร่อคณะ 
(กรณีย้ายออก) 
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง 1 ป ี
  
 
 
 

2.1.1 รับค าร้องจากนักศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสาขาวิชาหร่อคณะทีงจะย้ายออก 

 5 -ค าร้อง 10 
 

  

2.1.2 ท าบันทึกข้อความผ่านคณะ ไปยังสาขาวิชาหร่อ
คณะทีงจะย้ายไป โดยใหต้อบกลับ 
มาเป็นลายลักษณ์อักษร 

ท าบันทึกข้อความ E-office ส่งออกไปยัง
สาขาวิชาหร่อคณะทีงย้ายไป โดยคณะใหม่ 
สังกัดใหม่ ตอบรับนักศึกษาเป็นลายลักษณ์
อักษร 

5 -บันทึกข้อความย้าย
คณะยังสังกัดใหม ่

15 
 

 

 

2.1.3 จัดท าบันทึกข้อความน าส่งกองบริการการศึกษา
เพ่งอด าเนินการย้ายสาขาวิชา/คณะให้กับนักศึกษา 

ท าบันทึกข้อความ E-office ส่งกองบริการ
การศึกษา เพ่งอด าเนินการต่อไป 

5 -บันทึกข้อความส่ง
กองบริการ 
-เอกสารการย้าย
สาขาวิชา/คณะ 

15 

 

 

รวม  40    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 20 3   
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3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 

3.1 กองบริการการศึกษา การย้ายสาขาวิชาหร่อคณะ  
   
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน 20 นาที/ 3 ชังวโมง/ ...... วัน 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การย้ายสาขาวิชาหร่อคณะ (กรณีย้ายออก) 

ช่งอ นางสาววรียา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 05  
งาน .................  งานหลักสูตรและการสอน............. กิจกรรมหลัก .... การย้ายสาขาวิชาหร่อคณะ (กรณีย้ายออก)  

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการย้ายสาขาวิชาหร่อคณะ (กรณีย้ายออก) 
   1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการย้ายสาขาวิชาหร่อคณะ (กรณีย้ายออก) 

2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการย้ายสาขาวิชาหร่อคณะ (กรณีย้ายออก) ตลอดจนหน่วยงานและ 
ผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับค าร้องจากนักศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาหร่อคณะทีงจะย้ายออก 
    3.2 ท าบนัทึกข้อความผา่นคณะ ไปยังสาขาวชิาหร่อคณะทีงจะย้ายไป โดยให้ตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษร  

- ท าบนัทึกข้อความ E-office สง่ออกไปยังสาขาวิชาหร่อคณะทีงย้ายไป โดยคณะใหม่ สังกัดใหม่ ตอบรับนักศึกษา 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

    3.3 จัดท าบันทึกข้อความน าส่งกองบริการการศึกษาเพ่งอด าเนินการยา้ยสาขาวิชา/คณะให้กับนักศึกษา 
- ท าบนัทึกข้อความ E-office สง่กองบริการการศึกษา เพ่งอด าเนินการต่อไป 

   

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน  1  หน่วยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา 
 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 
 

จ านวน 
 

20 
 

นาที 
 

3 
 

ชั่วโมง  
 
 

วัน 
 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 แบบฟอร์มการย้ายสาขาวิชา

หร่อคณะ 
 1   

 

 

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี สาขาวิชา/คณะที่ย้ายไป นาที ชม. วนั

1 รับค าร้องจากนกัศึกษา โดยได้รับความ

เห็นชอบจากสาขาวชิาหรือคณะทีจ่ะ

ย้ายออก

 

10

ค าร้อง ความถูกต้องของค าร้อง ค าร้อง ร้อยละ 100 ค าร้อง

2 ท าบนัทกึข้อความผ่านคณะ ไปยงั

สาขาวชิาหรือคณะทีจ่ะย้ายไป โดยให้

ตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อกัษร 

15 1

บนัทกึข้อความย้ายคณะยังสงักัด

ใหม่

ความถูกต้องของบนัทกึ

ข้อความย้ายคณะยังสงักัด

ใหม่

บนัทกึข้อความย้ายคณะยังสงักัดใหม่ ร้อยละ 100 บนัทกึข้อความย้าย

คณะยังสงักัดใหม่

จดัท าบนัทกึข้อความน าส่งกองบริการ

การศึกษาเพ่ือด าเนินการย้าย

สาขาวชิา/คณะให้กบันกัศึกษา

15 บนัทกึข้อความส่งกองบริการ ความถูกต้องของบนัทกึ

ข้อความส่งกองบริการ

บนัทกึข้อความส่งกองบริการ ร้อยละ 100 บนัทกึข้อความส่ง

กองบริการ

เอกสารการย้ายสาขาวิชา/คณะ ความถูกต้องของเอกสาร

การย้ายสาขาวิชา/คณะ

เอกสารการย้ายสาขาวิชา/คณะ ร้อยละ 100 เอกสารการย้าย

สาขาวิชา/คณะ

รวม 40

 2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร     ผู้จดัท ำ นำงสำววรีญำ คลงัแสง    ผู้อนุมัต ิอำจำรย ์ดร ศุภรำ เจริญภูมิ

 3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ    ต ำแหน่ง (รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร)

ผู้ควบคุม นำงสำวน  ำทพิย ์กลบับวับำน           วันที ่5 เมษำยน 2559

ต ำแหน่ง (หวัหน้ำส ำนักงำน)

คู่มือการปฏบิตัิงาน Work Instructions (WI)
ข  ้
  
 

กิจกรรมรอง เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหสั)

ตัวชีวั้ด (KQI)

การย้ายสาขาวชิา/คณะ(กรณีย้ายออก)

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศกึษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ....การย้ายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณีย้ายออก)....            ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครัง้ ……..40….... นาท/ี ........-....... ช่ัวโมง/ ........-......... วัน 

       ี ด       (    ี    พ  ธ์)

หมำย
เหตุ

3

หนว่ยงาน/ผู้ เก่ียวข้อง ผลลพัท์
เวลา

การย้ายสาขาวิชา/

คณะ(กรณีย้ายออก)

ตวัชีว้ัด (kqi)จดุควบคมุ (control item)

ร้อยละ 1001.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

YES

NO

     

YES

  ด   บ      /  ด   
        

        

  บค      ข     
  ข     /คณ 

      บค         บ   
  ข     /คณ        

พ  พ์บ     ข  ค     
  บบ e-office 

     

          
       

          บ   บ                   บ

พ  พ์บ     ข  ค   

   บ             
ด         

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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  3.6 การขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัยอ่ืน-บางรายวิชา) 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานหลักสูตรและการสอน 
ช่งอ นางสาววรียา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 06 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การขอเรียนสมทบตา่งมหาวิทยาลัย........................................................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกลุ เจริยภูม ิ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 

 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน ความ
ถี่ 

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2 . 1  ก า ร ข อ เ รี ย น ส ม ท บ ต่ า ง
มหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอ
เรียนสมทบมหาวิทยาลัยอ่งน-บาง
รายวิชา) 
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง 1 ป ี
  
 
 
 
 

2.1.1 รับค าร้องและตรวจสอบ พร้อมให้ค าปรึกษา - รับค าร้องตรวจสอบวิชาทีงเรียนสมทบทีงอ่งน 
- ให้ค าปรึกษาในการเรียนต่างมหาวิทยาลัย 

6 -ค าร้อง 
20     

 

2.1.2 จัดท าหนังส่ออนุเคราะหแ์ละหนังส่อส่งตัวขอ
เรียนสมทบ ส่งมหาวิทยาลัยทีงนักศึกษาขอเรียนสมทบ 

- พิมพ์หนังส่ออนุเคราะห์ขอเรียนสมทบ ส่ง
ให้คณบดลีงนาม 
- พิมพ์แบบอนุยาตให้เรยีนสมทบ 
เม่งอมหาวิทยาลัยอ่งนตอบรับแล้ว 
 - พิมพ์หนังส่อส่งตัวขอเรียนสบทบ เม่งอถึง
ช่วงเวลาเข้าเรยีน ลงให้คณบดีลงนาม 

6 -หนังส่ออนุเคราะห์
ขอเรียนสบทบ 
 

-แบบอนุยาตให้
เรียนสบทบ 
 

-หนังส่อส่งตัวขอ
เรียนสบทบ 

20     

2.1.3 จัดเก็บ/ส าเนา ติดต่อนักศึกษา 
 

ส าเนาเอกสาร จดัเก็บเอกสาร และติดต่อ
นักศึกษามารับเอกสาร 
 

6 -หนังส่อส่งตัวขอ
เรียนสบทบต่าง
มหาวิทยาลยั 

10    
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รวม 50    

รวมระยะเวลาทั้งหมด  5   
 

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1 กองบริการการศึกษา การขอเรียนสมทบตา่งมหาวิทยาลยั  
   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …… นาที/  5 ชังวโมง/ ...... วัน 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัยอ่งน) 

ช่งอ นางสาววรียา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 06  
งาน ...หลักสูตรและการสอน....กิจกรรมหลัก การขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัย

อ่งน)  

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัย
อ่งน) 
    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัยอ่งน) 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถงึระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัยอ่งน) 

ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับค าร้องและตรวจสอบ พร้อมให้ค าปรึกษา 

- รับค าร้องตรวจสอบวิชาทีงเรียนสมทบทีงอ่งน 
- ให้ค าปรึกษาในการเรียนต่างมหาวิทยาลัย 

    3.2 จัดท าหนงัส่ออนุเคราะห์และหนังส่อส่งตัวขอเรียนสมทบ ส่งมหาวทิยาลัยทีงนักศึกษาขอเรียนสมทบ 
 - พิมพ์หนังส่ออนุเคราะห์ขอเรียนสมทบ ส่งให้คณบดีลงนาม 

- พิมพ์แบบอนุยาตให้เรียนสมทบเม่งอมหาวิทยาลยัอ่งนตอบรับแล้ว 
  - พิมพ์หนังส่อส่งตัวขอเรียนสบทบ เม่งอถึงช่วงเวลาเข้าเรียน ลงให้คณบดีลงนาม 
    3.3 จัดเก็บ/ส าเนา ติดต่อนกัศึกษา 

- ส าเนาเอกสาร จัดเก็บเอกสาร และติดต่อนักศึกษามารับเอกสาร 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน  1  หน่วยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา 
 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 
 
 

จ านวน  
 
 

นาที 
 

5 
 

ชั่วโมง  
 

วัน 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 แบบฟอร์มขอเรียนสมทบ 

ต่างมหาวิทยาลัย 
 1   

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 

 
 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี หวัหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ นาที ชม. วนั

1 1 รับค าร้องและตรวจสอบ พร้อมให้

ค าปรึกษา
20 ค าร้อง ความถูกต้องค าร้อง ค าร้อง ร้อยละ 100 ค าร้อง

2 จดัท าหนงัสืออนเุคราะห์และหนงัสือ

ส่งตวัขอเรียนสมทบ ส่งมหาวทิยาลัย

ทีน่กัศึกษาขอเรียนสมทบ

20

หนงัสืออนเุคราะห์ขอเรียนสบทบ

แบบอนญุาตให้เรียนสบทบ

หนงัสือส่งตวัขอเรียนสบทบ

ความถูกต้องของหนงัสือ

อนเุคราะห์ขอเรียนสบทบ

ความถูกต้องของแบบ

อนญุาตให้เรียนสบทบ

หนงัสือส่งตวัขอเรียนสบทบ

หนงัสืออนเุคราะห์ขอเรียนสบทบ

แบบอนญุาตให้เรียนสบทบ

หนงัสือส่งตวัขอเรียนสบทบ

ร้อยละ 100 หนงัสืออนเุคราะห์ขอ

เรียนสบทบ

แบบอนญุาตให้เรียน

สบทบ

หนงัสือส่งตวัขอเรียน

สบทบ

3 จดัเก็บ/ส าเนา ติดต่อนกัศึกษา 10 หนงัสือส่งตวัขอเรียนสบทบ ความถูกต้องหนงัสือส่งตวั

ขอเรียนสบทบ

หนงัสือส่งตวัขอเรียนสบทบ หนงัสือส่งตวัขอเรียน

สบทบ

รวม 50

 2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร     ผู้จดัท ำ นำงสำววรีญำ คลงัแสง    ผู้อนุมัต ิอำจำรย ์ดร ศุภรำ เจริญภูมิ

 3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ    ต ำแหน่ง (รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร)

ผู้ควบคุม นำงสำวน  ำทพิย ์กลบับวับำน           วันที ่5 เมษำยน 2559

ต ำแหน่ง (หวัหน้ำส ำนักงำน)

หมำย
เหตุ

มหาวิทยาลยัอ่ืน/ผู้ ที่เก่ียวข้อง

คู่มือการปฏบิตัิงาน Work Instructions (WI)
ข  ้
  
 

กิจกรรมรอง เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหสั)

ตัวชีวั้ด (KQI)

การขอเรียนสบทบต่างมหาวทิยาลัย 

(กรณีนกัศึกษาขอเรียนสมทบ

มหาวทิยาลัยอ่ืน)

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศกึษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ....การขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย (กรณีนักศกึษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัยอ่ืน)....            ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครัง้ ……..50….... นาท/ี ........-....... ช่ัวโมง/ ........-......... วัน 

       ี ด       (    ี    พ  ธ์)

1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี

นกัศกึษา ผลลพัท์
เวลา

การขอเรียนสบทบ

ตา่งมหาวิทยาลยั 

(กรณีนักศกึษาขอ

เรียนสมทบ

มหาวิทยาลยัอ่ืน)

ตวัชีว้ัด (kqi)จดุควบคมุ (control item)

ร้อยละ 100

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

NO

     

YES

        

      บค      ข 
  ี   บ บ

   ค               ี      
           

พ  พ์           ค    ์
  ี   บ บ

          ด   
       

            /  ด   บ      

NO

     

YES

พ  พ์       ข      ี  
   บ

          ด     บ
       / ข    ี   บ บ

            /  ด   บ

                      
     ี    บ บ

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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                 3.7 การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียดท้ังหลักสูตร 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานหลักสูตรและการสอน 
ช่งอ นางสาววรียา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 07 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การพัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตร............................................. 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกลุ เจริยภูม ิ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 

 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน ความ
ถี่ 

ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร 
(กรณีปรับหลักสูตรทีงครบ 5 ปีหรอ่
ปรับรายละเอียดทั้งหลักสูตร)  
- หน่วยนับ : สาขา 
- แผนหลักสูตร 
 
 
 

2.1.1 จัดท าโครงงาน /ค าสังง การพัฒนาและปรับปรุง
หลังสูตร 

- พิมพ์โครงการเสนอขออนุมัติโครงการจาก
คณบด ี
- พิมพ์ค าสังงแต่งตั้งฯ ลงนามคณบดีส่งให้ผู้ทีง
เกีงยวข้อง 

5 -โครงการ 
 
-ค าสังง 

 3   

2.1.2 จัดประชุม เพ่งอช้ีแจงท าโครงสร้างหลักสูตรและ
รายละเอียดหลักของหลักสูตร 

- เตรียมเอกสารทีงเกีงยวข้องในการท า
หลักสตูร 
- ประชุมชี้แจงการท าโครงสร้างหลักสูตร
และรายละเอียดหลัก 

5 -เอกสารทีงเกีงยวข้อง
ในการท าหลักสตูร 

 3  
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2.1.3 การเตรียมเลม่หลักสูตร ตรวจสอบรายละเอียด
ของหลักสูตรและปรับแก ้

- พิจารณาเล่มหลักสตูรตามหมวดเล่ม
หลักสตูร 
- ตรวจสอบภาษาเขียน ค า 
- ตรวจสอบแบบฟอรม์การพิมพ์ 
- ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร 
- ตรวจสอบการลงจ านวนหน่วยกติตาม
หมวดวิชา 
 
 

5 - (ร่าง)เล่มหลักสูตร  6 
 
4 
4 
4 
3 

 
 
 
 
 
 

2.1.4 เอกสารประกอบการประชุม ท าหนังส่อเชิย 
เตรียมสถานทีงจดัประชุม รวมถึงคา่ตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- เตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
- ท าหนังส่อเชิยวิทยากรวิพากษ์หลักสูตร 
- เตรียมสถานทีงประชุม อาหารว่าง ใบเซ็นช่งอ 
อุปกรณ์ 
- เตรียมค่าตอบแทนผู้วิพากษ์ ค่าเบิกจ่าย
อ่งนๆ 

  - เอกสารประกอบการ
ประชุม 
 - หนังส่อเชิยวิทยากร 
 
-ค่าตอบแทน ค่า
เบิกจ่าย 

  2 

2.1.5 จัดวิพากษ์หลักสูตรตามก าหนดการ  5   3  
2.1.6 น าหลักสูตร เข้าคณะกรรมการประจ าคณะ - น าหลักสูตรเสนอเข้าทีงประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
5 -เล่มหลักสตูร  3  

2.1.7 ถ้าผ่าน น าสรุปมติประชุม พร้อมแก้ไขหลักสูตร - คณะกรรมการประจ าคณะแจ้งมติทีงประชุม
ให้สาขาวิชาและเจ้าหน้าทีงคณะตรวจสอบ
และแก้ไข 

5    1 

2.1.8 ส่งไปตรวจสอบกับฝ่ายหลักสูตร กองบริการฯ 
ประสานกับสาขาวิชาในการแกไ้ข 

- ส่งไปตรวจสอบและติดตามผลกบัฝ่าย
หลักสูตรกองบริการฯ 
- ประสานกับสาขาวิชาและเจ้าหน้าทีงคณะ
แก้ไขตามข้อทีงผิดตามกองบริการฯ เพ่งอให้
ผ่านก่อนเข้าสภาวิชาการ 

5 -เล่มหลักสตูร   2 

2.1.9 ท าบันทึกเสนอเข้าสภาวิชาการ จัดเตรียมเลม่
หลักสตูร เข้าทีงประชุม 

- ท าบันทึกข้อความเสนอเข้าสภาวิชาการ
ส่งผ่านกองบริการฯ  
- น าเล่มหลักสูตรไปซีลอกซ์เข้าเลม่ ตาม
จ านวนทีงแจ้ง 

5 -บันทึกข้อความ 
 
-เล่มหลักสตูร 

  2 
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2.1.10 ถ้าผ่าน น าสรุปมตปิระชุม พร้อมหลักสตูรทีง
แก้ไขส่งกองบริการเพ่งอตรวจสอบ 

- สภาวิชาการสรุปรายงานส่งข้อแก้ไข ให้
สาขาวิชา ตรวจสอบและเขียนข้อแก้ไขตาม
มติทีงประชุม โดยสาขาวิชาและเจ้าหน้าทีง
คณะ 
- ส่งฝ่ายหลักสูตร กองบริการการและแก้ไข 
อีกครั้ง ก่อนเข้าสภามหาวิทยาลัย 

5 -รายงานการประชุม
สภาวิชาการ 
- เล่มหลักสูตร 

  2 

2.1.11 ท าบันทึกเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย จัดเตรียม
เล่มหลักสตูร เข้าทีงประชุม 

-  กรอกแบบฟอร์มเสนอหลักสูตรเข้าสภา
มหาวิทยาลัย 
- ท าบันทึกข้อความเสนอเข้าสภา
มหาวิทยาลัยส่งถึงอธิการบดีแนบมติทีง
ประชุมสภาวิชาการ 
- น าเล่มหลักสูตรไปซีลอกซ์เข้าเลม่ ตาม
จ านวนทีงแจ้ง 

5 -แบบฟอร์มเสนอ
หลักสตูรเข้าสภา
มหาวิทยาลยั 
 

-บันทึกข้อความ 
 

-เล่มหลักสตูร 

  2 

2.1.12 ถ้าผ่าน น าสรุปมตปิระชุม พร้อมหลักสตูรทีง
แก้ไขส่งกองบริการเพ่งอตรวจสอบ  

- แก้ไขตามรายงานทีงประชุมสภา
มหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาและเจา้หน้าทีง
คณะ 
- ตรวจสอบเล่มหลักสูตรส่งกองบริการฯและ
แก้ไขให้ถูกต้อง 

5 -รายงานทีงประชุม
สภามหาวิทยาลยั 
-เล่มหลักสตูร 
-แบบพิจารณา
รายละเอียดของ
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

  2 

2.1.13 กรอกแบบกรอกแบบพิจารณารายละเอียดตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

- กรอกแบบพิจารณารายละเอียดตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ 
- ตรวจสอบและแกไ้ขกรอกแบบพิจารณา
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิตามกองบริการฯ 

5 -แบบพิจารณา
รายละเอียดตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ 
 

  1 

2.1.14 เตรียมเอกสารหลักสตูรทั้งหมด ส่งกองบริการ
น าส่ง สกอ.ต่อไป 

-  น าเล่มหลักสูตรซลีอกซ์เข้าเล่ม ตาม
จ านวนทีงแจ้ง 
- Save ข้อมูลใส่แผ่น CD 
- ท าบันทึกข้อความส่งกองบริการให้น า
หลักสูตรส่งสกอ. พร้อมเอกสารทั้งหมด 
 

5 -เล่มหลักสตูร 
-แผ่นCD 
-บันทึกข้อความ 

  1 
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รวม  5 18  
รวมระยะเวลาทั้งหมด  4 93  

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1 กองบริการการศึกษา การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  
   
   
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …… นาที/ 4 ชังวโมง/ 93 วัน 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรทีงครบ 5 ปีหร่อปรับรายละเอียดทั้งหลักสูตร) 

ช่งอ นางสาววรียา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 07  
งาน หลักสูตรและการสอน กิจกรรมหลัก การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรทีงครบ 5 ปีหร่อปรับรายละเอียดทั้งหลักสูตร) 

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรบัหลักสูตรทีงครบ 5 ปีหร่อปรับ
รายละเอียดทั้งหลักสูตร)  
    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรทีงครบ 5 ปีหร่อปรับรายละเอียดทั้ง
หลักสูตร)  

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรทีงครบ 5 ปีหร่อปรับ
รายละเอียดทั้งหลักสูตร) ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 จัดท าโครงงาน /ค าสังง การพัฒนาและปรับปรุงหลงัสูตร 

- พิมพ์โครงการเสนอขออนุมัติโครงการจากคณบด ี
- พิมพ์ค าสังงแต่งตั้งฯ ลงนามคณบดีส่งให้ผู้ทีงเกีงยวข้อง 

    3.2 จัดประชุม เพ่งอชี้แจงท าโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดหลักของหลักสูตร 
- เตรียมเอกสารทีงเกีงยวข้องในการท าหลักสูตร 
- ประชุมชี้แจงการท าโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดหลัก 

    3.3 การเตรียมเล่มหลักสูตร ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและปรบัแก้ 
 - พิจารณาเล่มหลักสตูรตามหมวดเล่มหลักสตูร 

- ตรวจสอบภาษาเขียน ค า 
- ตรวจสอบแบบฟอร์มการพิมพ์ 
- ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร 
- ตรวจสอบการลงจ านวนหน่วยกิตตามหมวดวิชา 

    3.4 เอกสารประกอบการประชุม ท าหนังส่อเชิย เตรียมสถานทีงจัดประชุม รวมถึงค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวฒุิ 
- เตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
- ท าหนังส่อเชิยวิทยากรวิพากษ์หลักสูตร 
- เตรียมสถานทีงประชุม อาหารว่าง ใบเซ็นช่งอ อุปกรณ์ 

  - เตรียมค่าตอบแทนผู้วิพากษ์ ค่าเบิกจ่ายอ่งนๆ 
 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 
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 3.5 จัดวิพากษ์หลักสูตรตามก าหนดการ 
 3.6 น าหลักสูตร เข้าคณะกรรมการประจ าคณะ 
  - น าหลักสูตรเสนอเข้าทีงประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
     3.7  ถ้าผ่าน น าสรุปมติประชุม พร้อมแก้ไขหลักสูตร 
            - คณะกรรมการประจ าคณะแจ้งมติทีงประชุมให้สาขาวชิาและเจ้าหน้าทีงคณะตรวจสอบและแก้ไข 
 3.8 ส่งไปตรวจสอบกบัฝา่ยหลักสูตร กองบริการฯ ประสานกับสาขาวิชาในการแก้ไข 

- ส่งไปตรวจสอบและติดตามผลกับฝ่ายหลักสูตรกองบริการฯ 
- ประสานกับสาขาวชิาและเจ้าหน้าทีงคณะแก้ไขตามข้อทีงผิดตามกองบริการฯ เพ่งอให้ผ่านก่อนเข้าสภาวิชาการ 

 3.9 ท าบนัทึกเสนอเข้าสภาวิชาการ จัดเตรียมเล่มหลักสูตร เข้าทีงประชุม 
 - ท าบันทึกข้อความเสนอเข้าสภาวิชาการส่งผา่นกองบริการฯ  

- น าเล่มหลักสูตรไปซีลอกซ์เข้าเล่ม ตามจ านวนทีงแจ้ง 
 3.10 ถ้าผ่าน น าสรุปมตปิระชุม พร้อมหลักสูตรทีงแก้ไขส่งกองบริการเพ่งอตรวจสอบ 

- สภาวิชาการสรุปรายงานสง่ข้อแก้ไข ให้สาขาวิชา ตรวจสอบและเขียนข้อแก้ไขตามมติทีงประชุม  
โดยสาขาวิชาและเจ้าหนา้ทีงคณะ 

  - ส่งฝ่ายหลักสูตร กองบริการการและแก้ไข อีกครั้ง ก่อนเข้าสภามหาวิทยาลัย 
 3.11 ท าบนัทึกเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย จัดเตรียมเล่มหลักสูตร เข้าทีงประชุม 
 -  กรอกแบบฟอร์มเสนอหลักสูตรเข้าสภามหาวิทยาลัย 

- ท าบันทึกข้อความเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยส่งถึงอธิการบดีแนบมติทีงประชุมสภาวิชาการ 
  - น าเล่มหลักสูตรไปซีลอกซ์เข้าเล่ม ตามจ านวนทีงแจ้ง 
 3.12 ถ้าผ่าน น าสรุปมตปิระชุม พร้อมหลักสูตรทีงแก้ไขส่งกองบริการเพ่งอตรวจสอบ  

- แก้ไขตามรายงานทีงประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยสาขาวชิาและเจ้าหน้าทีงคณะ 
  - ตรวจสอบเล่มหลักสูตรส่งกองบริการฯและแก้ไขให้ถูกต้อง 
 3.13 กรอกแบบกรอกแบบพิจารณารายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

- กรอกแบบพิจารณารายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ
  - ตรวจสอบและแกไ้ขกรอกแบบพจิารณารายละเอียดมาตรฐานคณุวฒุิตามกองบริการฯ 
 3.14 เตรียมเอกสารหลักสูตรทั้งหมด ส่งกองบริการน าส่งสกอ.ต่อไป 

-  น าเล่มหลักสูตรซีลอกซ์เข้าเล่ม ตามจ านวนทีงแจ้ง 
- Save ข้อมูลใส่แผ่น CD 

  - ท าบันทึกข้อความส่งกองบริการให้น าหลักสูตรส่งสกอ. พร้อมเอกสารทั้งหมด 
   

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน  1  หน่วยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 
 

จ านวน 
 

 
 

นาที 
 

4 
 

ชั่วโมง 93 
 

วัน 
 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 3 ฉบับ  
 7.1 แบบฟอร์มเสนอเข้าสภา

วิชาการ 
7.2 แบบฟอร์มเสนอเข้าสภา
มหาวิทยาลัย 
7.3 แบบฟอร์มรายงานหลักสูตร  

 1 
 
1 
 
1 

  

 

 

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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เจ้าหน้าทีฝ่่ายวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/คณบดี หวัหน้าสาขาวชิา/อาจารย์ นาที ชม. วัน

1 จดัท าโครงงาน /ค าสัง่ การ

พัฒนาและปรับปรุงหลงัสตูร

3

โครงการ

ค าสัง่

ความถูกต้องของโครงการ

ความถูกต้องของค าสัง่

โครงการ

ค าสัง่

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

โครงการ

ค าสัง่

2 จดัประชมุ เพ่ือชีแ้จงท า

โครงสร้างหลกัสตูรและ

รายละเอียดหลกัของหลกัสตูร 3

เอกสารทีเ่ก่ียวข้องในการท า

หลกัสตูร

ความถูกต้องเอกสารทีเ่ก่ียวข้องใน

การท าหลกัสตูร

เอกสารทีเ่ก่ียวข้องในการท า

หลกัสตูร

ร้อยละ 100 เอกสารทีเ่ก่ียวข้องในการ

ท าหลกัสตูร

3 การเตรียมเลม่หลกัสตูร 

ตรวจสอบรายละเอียดของ

หลกัสตูรและปรับแก้

6

4

4

4

3

(ร่าง)เล่มหลกัสตูร ความถูกต้องของ(ร่าง)เล่มหลกัสตูร (ร่าง)เล่มหลกัสตูร ร้อยละ 100 (ร่าง)เล่มหลกัสตูร

4 เอกสารประกอบการประชมุ 

ท าหนังสือเชิญ เตรียม

สถานที่จดัประชมุ รวมถึง

คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒิุ

2

 เอกสารประกอบการประชมุ

 

หนงัสือเชิญวทิยากร

คา่ตอบแทน คา่เบิกจา่ย

ความถูกต้องเอกสารประกอบการ

ประชมุ

ความถูกต้องหนงัสือเชิญวทิยากร

ความถูกต้องคา่ตอบแทน คา่

เบิกจา่ย

เอกสารประกอบการประชมุ

 

หนงัสือเชิญวทิยากร

คา่ตอบแทน คา่เบิกจา่ย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 เอกสารประกอบการ

ประชมุ

หนงัสือเชิญวทิยากร

คา่ตอบแทน คา่เบิกจา่ย

5 จดัวพิากษ์หลกัสตูรตาม

ก าหนดการ
3

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ข  ้
  
 

กิจกรรมรอง เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง (รหสั) เป้าหมาย
       ี ด       (    ี    พ  ธ์)

กองบริการการศกึษา ผลลพัท์
เวลา

ฝ่าย......บริการการศกึษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ...การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียดทัง้หลักสูตร) ....            ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครัง้ ……..-….... นาท/ี ........5....... ช่ัวโมง/ .......18......... วัน

หนว่ยงานอ่ืน/ผู้ทีเ่ก่ียวข้อง ตวัชีว้ดั (kqi)จดุควบคมุ (control item)

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

NO

     

พ  พ์ ค     พ    /
   บ            

NO

     

พ  พ์ค      พ    /
   บ            

        ข     /
      ์

   ี         ี   ี   ข     
              

       ี ้         ค       
                  ี ด    

พ    ณ                
   ด    

      บ    ขี  ข      ข   
     ข     

  ข         ข   
       

    ี             บ   
      

                   ี       ี   ด
             ค    บ   
      ค ณ    

   ด  พ   ์          ข         ข

        

YES

YES

      บ     ขี   ค  

      บ บบ   ์    พ  พ์

      บ ค               

      บ                  
       ด    
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6 น าหลกัสตูร เข้า

คณะกรรมการประจ าคณะ
3

เล่มหลกัสตูร ความถูกต้องของเล่มหลกัสตูร เล่มหลกัสตูร ร้อยละ 100 เล่มหลกัสตูร

7 ถ้าผา่น น าสรุปมตปิระชมุ 

พร้อมแก้ไขหลกัสตูร 1

8 สง่ไปตรวจสอบกบัฝ่าย

หลกัสตูร กองบริการฯ 

ประสานกบัสาขาวชิาในการ

แก้ไข
2

เล่มหลกัสตูร ความถูกต้องเล่มหลกัสตูร เล่มหลกัสตูร ร้อยละ 100 เล่มหลกัสตูร

9 ท าบนัทึกเสนอเข้าสภา

วชิาการ จดัเตรียมเลม่

หลกัสตูร เข้าที่ประชมุ

2

เล่มหลกัสตูร ความถูกต้องเล่มหลกัสตูร เล่มหลกัสตูร ร้อยละ 100 เล่มหลกัสตูร

 ข   ี       
คณ        

   บ      
      บ

   บ          ข            

NO

     

Yes

   บ      
      บ

  ข         ข

  ข         ข

  ข         ข

         
       

1

1

YES

NO

YES

YES

YES

NO

NO

NO

      บ       ข

      บ       ข
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10 ถ้าผา่น น าสรุปมตปิระชมุ 

พร้อมหลกัสตูรที่แก้ไขสง่

กองบริการเพ่ือตรวจสอบ

2

รายงานการประชมุสภา

วชิาการ

 

เล่มหลกัสตูร

ความถูกต้องของรายงานการ

ประชมุสภาวชิาการ

 

เล่มหลกัสตูร

รายงานการประชมุสภาวชิาการ

 

เล่มหลกัสตูร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

รายงานการประชมุสภา

วชิาการ

 

เล่มหลกัสตูร

11 ท าบนัทึกเสนอเข้าสภา

มหาวทิยาลยั จดัเตรียมเลม่

หลกัสตูร เข้าที่ประชมุ

2

แบบฟอร์มเสนอหลกัสตูร

เข้าสภามหาวทิยาลยั

บนัทกึข้อความ

เล่มหลกัสตูร

ความถูกต้องของแบบฟอร์มเสนอ

หลกัสตูรเข้าสภามหาวทิยาลยั

ความถูกต้องของบนัทกึข้อความ

ความถูกต้องเล่มหลกัสตูร

แบบฟอร์มเสนอหลกัสตูรเข้าสภา

มหาวทิยาลยั

บนัทกึข้อความ

เล่มหลกัสตูร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

แบบฟอร์มเสนอหลกัสตูร

เข้าสภามหาวทิยาลยั

บนัทกึข้อความ

เล่มหลกัสตูร

12 ถ้าผา่น น าสรุปมตปิระชมุ 

พร้อมหลกัสตูรที่แก้ไขสง่

กองบริการเพ่ือตรวจสอบ

2

รายงานทีป่ระชมุสภา

มหาวทิยาลยั

เล่มหลกัสตูร

ความถูกต้องของรายงานทีป่ระชมุ

สภามหาวทิยาลยั

ความถูกต้องของเล่มหลกัสตูร

รายงานทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยั

เล่มหลกัสตูร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

รายงานทีป่ระชมุสภา

มหาวทิยาลยั

เล่มหลกัสตูร

   บ      
      บ

         
           

                บ       
     ข      

   บ     ข  ค    ข     
           

  บ       ี          
              บ     

  ข         ข

2

  ข         ข

2

   บ      
      บ

                  บ     
      บ

  ข         ข

YES

YES

YES

NO

NO

NO

      บ       ข

      บ       ข
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13 กรอกแบบกรอกแบบ

พิจารณารายละเอียดตาม

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

1

แบบพิจารณารายละเอียด

ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

ความถูกต้องของแบบพิจารณา

รายละเอียดตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒิุ

แบบพิจารณารายละเอียดตาม

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

ร้อยละ 100 แบบพิจารณา

รายละเอียดตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒิุ

14 เตรียมเอกสารหลกัสตูร

ทัง้หมด สง่กองบริการน าสง่

สกอ.ตอ่ไป

1

 

เล่มหลกัสตูร

แผ่นCD

บนัทกึข้อความ

 

ความถูกต้องของเล่มหลกัสตูร

ความถูกต้องของแผ่นCD

ความถูกต้องของบนัทกึข้อความ

 

เล่มหลกัสตูร

แผ่นCD

บนัทกึข้อความ

 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 

เล่มหลกัสตูร

แผ่นCD

บนัทกึข้อความ

รวม 5 18
    ผู้จดัท ำ นำงสำววรีญำ คลงัแสง

 2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ 

 3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม นำงสำวน  ำทพิย ์กลบับวับำน           วันที ่5 เมษำยน 2559

ต ำแหน่ง (หวัหน้ำส ำนักงำน)

ตัวชีวั้ด (KQI)

หลกัสตูรทีด่ าเนินการพฒันาและ

ปรับปรุง

   ผู้อนุมัต ิอำจำรย ์ดร ศุภรำ เจริญภูมิ

   ต ำแหน่ง (รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร)

1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี
หมำย
เหตุ

หลกัสตูรทีด่ าเนินการ

พฒันาและปรับปรุง

ร้อยละ 100

     

พ  พ์บ     ข  ค      
               

  บ                     
/CD/        ี ดพ    ณ         

   บ              
ด                

YES

NO

     บบ   ์        ี ด
พ    ณ         

   บ      
      บ

      บ       ข บบ   ์ 
       ี ดพ    ณ         

  ข         ข

YES

NO

      บ       ข

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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 2.8 กิจกรรมหลัก การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                  งานหลักสูตรและการสอน 
ช่งอ นางสาววรียา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 08 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การเปลีงยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกลุ ไชยรัตน ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 

 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน ความ
ถี่ 

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การเปลีงยนแปลงอาจารย ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
- หน่วยนับ : สาขา 
- สถิติย้อนหลัง 1 ป ี
  

 
 
 

2.7.1 รับบันทึกข้อความขอเปลีงยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสตูร ตรวจสอบคุณสมบัติเบ่้องต้น 

- รับบันทึกข้อความขอเปลีงยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสตูรจากสาขาวิชา 
- ตรวจสอบคณุสมบัติเบ่้องต้นรายช่งอของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรใหม ่
 
 

5 -รายช่งออาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
-ข้อมูลคุณสมบตั ิ

15    

 

2.7.2 รับแบบฟอร์ม(สมอ.08) และต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องและแกไ้ข 

- ส่งแบบฟอร์ม(สมอ.08) ให้สาขาวิชา 
- รับข้อมูลทีงกรอกในแบบฟอร์ม(สมอ.08) 
ตรวจสอบเน่้อหาและแก้ไขให้ถูกตอ้ง 

5 -ข้อมูลในแบบฟอร์ม
สมอ.08   2  

2.7.3 น าเร่งองส่งเข้าทีงประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ประจ าคณะฯ/คณะกรรมการประจ าคณะ 

- น าเร่งองเข้าทีงประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ และเข้าร่วมประชุมช้ีแจง 

5  
  1  

2.7.4  จัดท าบันทึกข้อความน าส่งเข้าสภาวิชาการโดย - พิมพ์บันทึกข้อความ E-office น าส่งสภา 5 -บันทึกข้อความ 15     
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ผ่านกองบริการการศึกษา (ปรับแก้หลักสตูรตาม
ข้อเสนอของกองบริการการศึกษา-ถ้ามีบวกเวลาเพิงม) 

วิชาการแนบไฟลส์มอ.08 ผ่านกองบริการ
การศึกษา 
- กรณีมีการแก้ไขให้ปรับแกต้ามทีงกอง
บริการฯ แจ้ง  

-ข้อมูลในแบบฟอร์ม
สมอ.08 

2.7.5 จัดท าบันทึกเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยพร้อม
แนบมติทีงประชุมสภาวิชาการ 

- เม่งอผ่านสภาวิชาการแล้ว พิมพ์บันทึก
ข้อความ E-office เสนอเข้าสภา
มหาวิทยาลยัโดยแนบมติทีงประชุมสภา
วิชาการ 

5 -บันทึกข้อความ 
-มติทีงประชุมสภา
วิชาการ 

15   

2.7.6 จัดท าค าสังงแต่งตั้ง/เปลีงยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- จัดท าค าสังงแต่งตั้ง/เปลีงยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสตูร  
- บันทึกข้อความแนบค าสังงแต่งตั้งให้คณบดี
ลงนาม และส่งต่อให้อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 

5 -ค าสังงแต่งตั้ง 
-บันทึกข้อความ 

30   

2.7.7 จัดท าบันทึกน าส่งสกอ. โดยผ่านกองบริการ
การศึกษาพร้อมแนบมติสภามหาวทิยาลัย 

- พิมพ์บันทึกข้อความแนบไฟล์สมอ.08 ทีง
เปลีงยนแปลงอาจารยห์ลักสูตร และแนบมติ
ทีงประชุมสภามหาวิทยาลัย ส่งข้อมูลไปยัง
สกอ. เพ่งอรับทราบ ผ่านกองบริการ
การศึกษาด าเนินการต่อไป 

5 -บันทึกข้อความ 
-มติทีงประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
 

-สมอ.08 การ
เปลีงยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

15     

รวม  30 4   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 1 3  

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1 กองบริการการศึกษา การเปลีงยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริยยาตรี  หรอ่สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หร่อดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน 30 นาที/ 1 ชังวโมง/ 3 วัน 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การเปลีงยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ช่งอ นางสาววรียา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 08  
งาน   หลักสูตรและการสอน......กิจกรรมหลัก .. การเปลีงยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการเปลีงยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏบิัตงิานในการเปลีงยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบตัิงานในการเปลีงยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
 ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับบันทึกข้อความขอเปลีงยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสตูร ตรวจสอบคุณสมบัติเบ่้องตน้ 

- รับบันทึกข้อความขอเปลีงยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากสาขาวิชา 
- ตรวจสอบคุณสมบตัิเบ่้องต้นรายช่งอของอาจารย์ประจ าหลักสตูรใหม่ 

    3.2 รับแบบฟอร์ม(สมอ.08) และต้องตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข 
- ส่งแบบฟอร์ม(สมอ.08) ให้สาขาวิชา 
- รับข้อมูลทีงกรอกในแบบฟอร์ม(สมอ.08) ตรวจสอบเน่้อหาและแก้ไขให้ถูกต้อง 

    3.3 น าเร่งองส่งเข้าทีงประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ/คณะกรรมการประจ าคณะ 
- น าเร่งองเข้าทีงประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และเข้าร่วมประชุมชี้แจง 

 3.4 จัดท าบันทึกข้อความน าสง่เข้าสภาวชิาการโดยผา่นกองบรกิารการศึกษา (ปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอของ 
     กองบริการการศึกษา-ถ้ามีบวกเวลาเพิงม) 

- พิมพ์บันทึกข้อความ E-office น าสง่สภาวชิาการแนบไฟลส์มอ.08 ผ่านกองบริการการศึกษา 
  - กรณีมีการแก้ไขให้ปรับแก้ตามทีงกองบริการฯ แจ้ง 
 3.5 จัดท าบันทึกเสนอเข้าสภามหาวิทยาลยัพร้อมแนบมติทีงประชุมสภาวชิาการ 
  - เม่งอผ่านสภาวชิาการแล้ว พิมพ์บันทึกข้อความ E-office เสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยโดยแนบมติทีงประชุมสภาวชิาการ 
 3.6 จัดท าค าสังงแต่งตั้ง/เปลีงยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- จัดท าค าสังงแต่งตัง้/เปลีงยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
- บันทึกข้อความแนบค าสังงแต่งตั้งให้คณบดีลงนาม และส่งต่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 3.7 จัดท าบันทึกน าส่งสกอ. โดยผ่านกองบริการการศึกษาพร้อมแนบมติสภามหาวิทยาลัย 
  - พิมพ์บันทึกข้อความแนบไฟลส์มอ.08 ทีงเปลีงยนแปลงอาจารยห์ลักสูตร และแนบมติทีงประชุมสภามหาวิทยาลัย ส่งข้อมูล 
          ไปยังสกอ. เพ่งอรับทราบ ผ่านกองบริการการศึกษาด าเนินการต่อไป 

 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน  1  หน่วยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 
 
 

จ านวน 
 

30 
 

นาที 
 

1 
 
 

ชั่วโมง 3 
 
 
 

วัน 
 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 แบบฟอร์ม(สมอ.08)     

 

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
 
 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี หวัหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ นาที ชม. วนั

1 รับบนัทกึข้อความขอเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตรวจสอบ

คณุสมบตัิเบือ้งต้น

15  รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร

 ข้อมลูคณุสมบตัิ

ความถกูต้องของรายช่ือ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ความถกูต้องของข้อมลู

คณุสมบตัิ

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร

 ข้อมลูคณุสมบตัิ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 รายช่ืออาจารย์ประจ า

หลักสูตร

 ข้อมลูคณุสมบตัิ

2 รับแบบฟอร์ม(สมอ.08) และต้อง

ตรวจสอบความถกูต้องและแก้ไข 2
 ข้อมลูในแบบฟอร์มสมอ.08 ความถกูต้องของข้อมลู

ในแบบฟอร์มสมอ.08

ข้อมลูในแบบฟอร์มสมอ.08 ร้อยละ 100 ข้อมลูในแบบฟอร์ม

สมอ.08

3 น าเร่ืองส่งเข้าทีป่ระชมุคณะกรรมการ

วชิาการประจ าคณะฯ/คณะกรรมการ

ประจ าคณะ

1

4 จดัท าบนัทกึข้อความน าส่งเข้าสภา

วชิาการโดยผ่านกองบริการการศึกษา 

(ปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอของ

กองบริการการศึกษา-ถ้ามีบวกเวลา

เพ่ิม)

15  บนัทกึข้อความ

 ข้อมลูในแบบฟอร์มสมอ.08

ความถกูต้องของบนัทกึ

ข้อความ

ข้อมลูในแบบฟอร์มสมอ.

08

 บนัทกึข้อความ

 ข้อมลูในแบบฟอร์มสมอ.08

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 บนัทกึข้อความ

ข้อมลูในแบบฟอร์ม

สมอ.08

       ี ด       (    ี    พ  ธ์)
กองบริการการศกึษา ผลลพัท์

เวลา
ตวัชีว้ัด (kqi)จดุควบคมุ (control item)หนว่ยงานอ่ืน/ผู้ ที่เก่ียวข้อง

คู่มือการปฏบิตัิงาน Work Instructions (WI)
ข  ้
  
 

กิจกรรมรอง เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหสั) เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศกึษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ...การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ....            ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครัง้ ……..30….... นาท/ี ........4....... ช่ัวโมง/ ................ วัน 

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

      บ             ์   
ค ณ  บ    บ  ้    

  ข             
บ     ข  ค   

       บค          ข  
ข        บบ   ์       

             ข   ี       
คณ           คณ 

 ข   ี       
คณ        

   บ      
      บ

   บ          ข            

NO

     

Yes

   บ      
      บ

  ข         ข

  ข         ข

  ข         ข

         
       

1

1

        

Yes NO

YES

YES

YES

NO

NO

NO

    บบ   ์           
   บ             บ

      บ       ข

    ข       
 บบ   ์       
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ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 

5 จดัท าบนัทกึเสนอเข้าสภา

มหาวทิยาลัยพร้อมแนบมติทีป่ระชมุ

สภาวชิาการ

15

 บนัทกึข้อความ

 มติทีป่ระชมุสภาวชิาการ

ความถกูต้องของบนัทกึ

ข้อความ

ความถกูต้องของมติที่

ประชมุสภาวชิาการ

 บนัทกึข้อความ

 มติทีป่ระชมุสภาวชิาการ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 บนัทกึข้อความ

 มติทีป่ระชมุสภาวชิาการ

6 จดัท าค าสัง่แต่งตัง้/เปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร

30

ค าสัง่แต่งตัง้

บนัทกึข้อความ

ความถกูต้องของค าสัง่

แต่งตัง้

ความถกูต้องของบนัทกึ

ข้อความ

ค าสัง่แต่งตัง้

บนัทกึข้อความ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ค าสัง่แต่งตัง้

บนัทกึข้อความ

7 จดัท าบนัทกึน าส่งสกอ. โดยผ่านกอง

บริการการศึกษาพร้อมแนบมติสภา

มหาวทิยาลัย

15

บนัทกึข้อความ

มติทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลัย

สมอ.08 การเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ความถกูต้องบนัทกึ

ข้อความ

ความถกูต้องมติทีป่ระชมุ

สภามหาวทิยาลัย

ความถกูต้องสมอ.08 การ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจ าหลักสูตร

บนัทกึข้อความ

มติทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลัย

สมอ.08 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจ าหลักสูตร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บนัทกึข้อความ

มติทีป่ระชมุสภา

มหาวทิยาลัย

สมอ.08 การ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจ าหลักสูตร

รวม 30 4
    ผู้จดัท ำ นำงสำววรีญำ คลงัแสง    ผู้อนุมัต ิอำจำรย ์ดร ศุภรำ เจริญภูมิ

 2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร      ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ    ต ำแหน่ง (รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร)

 3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี   ผู้ควบคุม นำงสำวน  ำทพิย ์กลบับวับำน           วันที ่5 เมษำยน 2559

       ต ำแหน่ง (หวัหน้ำส ำนักงำน)

การเปลีย่นแปลง

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

หลกัสตูร และอาจารย์

ประจ า

ร้อยละ 1001.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี
หมำย
เหตุ

ตัวชีวั้ด (KQI)

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์ประจ า

         
           

                บ       
     ข      

   บ     ข  ค    ข     
                  บ    ี       
          

2

  ข         ข

     

พ  พ์บ     ข  ค              
          บ    ี       

   บ              
ด                

YES

NO

YES

NO

NO

     

พ  พ์บ     ข  ค      
พ  พ์ค             ้

        ข     /
      ์

YES
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      3.9 กิจกรรมหลัก การจัดท าตารางสอบ และบรรจุข้อสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป 
 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                งานหลักสูตรและการสอน 
ช่งอ นางสาววรียา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 09 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การจัดท าตารางสอบ และบรรจุข้อสอบในรายวิชาทีงม ี3 กลุ่มเรียน
ขึ้นไป..ผู้บังคับบยัชา ระดบัฝ่าย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศภุรา นามสกลุ เจริยภมู ิต าแหน่ง รองคณบดีฝา่ยวชิาการ 
 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าตารางสอบ และบรรจุ
ข้อสอบในรายวิชาทีงมี 3 กลุ่มเรียน
ขึ้นไป 
- หน่วยนับ : ภาคการศึกษา 
- 2 ครั้ง / ป ี
  

 
 

2.1.1 ท าบันทึกส ารวจไปยังหัวหน้าสาขาวิชาทีงมีรายวิชา 
3 กลุ่มเรียนข้ึนไป ทีงประสงค์ขอสอบนอก 

1 พิมพ์บันทึกข้อความ ในระบบ E-Office 
พร้อมแนบแบบฟอร์มขอสอบกลางภาค/
ปลายภาคนอกตารางสอบ 
2 หัวหน้าสาขาวิชากรอกแบบฟอร์มขอ
สอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบ 
พร้อมลงลายม่อช่งอ และจัดส่งกลับมายัง
ฝ่ายวิชาการคณะ 

3 1 บันทึกข้อความ
ส ารวจไปยัง
หัวหน้าสาขาวิชาทีง
มีรายวิชา 3 กลุ่ม
เรียนขึ้นไป ทีง
ประสงค์ขอสอบ
นอกตาราง 
2 แบบฟอร์มขอ
สอบกลางภาค/
ปลายภาคนอก
ตารางสอบ 
หัวหน้าสาขาวิชา

15 
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ลงลายม่อช่งอ 
2.1.2 พิมพ์สรุปตารางเรียนรวมทั้งคณะ  พิมพ์สรุปตารางเรียนรวมทั้งคณะจาก

ระบบการจัดการตารางสอนของกอง
บริการการศึกษา เพ่งอสรุปรายวิชาทีงมี 3 
กลุ่มเรียนขึ้นไป เพ่งอจัดสอบในตารางสอบ
ตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย 

3 สรุปตารางเรียน
รวมทั้งคณะ 
 30 

  

2.1.3 สรุปรายวิชาทีงขอสอบนอกตารางสอบ และจัด
ตารางสอบส าหรับรายวิชาทีงมี 3 กลุ่มเรียนข้ึนไป 

1 ตรวจสอบสรุปตารางเรียนรวมทั้งคณะ
เพ่งอสรุปรายวิชาทีงมี 3 กลุ่มเรียนข้ึนไป 
2 ตรวจสอบแบบฟอร์มขอสอบกลางภาค/
ปลายภาคนอกตารางสอบทีงสาขาวิชาแจ้ง
กลับมายังฝ่ายวิชาการ 
3 จัดท าตารางสอบโดย ระบุวัน เวลา ห้อง
สอบ กรรมการก ากับการสอบ  
4 ตรวจสอบตารางสอบโดยไม่ให้มีการ
ซ้ าซ้อนวัน เวลา ห้องสอบ กรรมการก ากับ
การสอบ  
5 พิมพ์เอกสารตารางการคุมสอบเพ่งอแจ้ง
ให้กับกรรมการก ากับการสอบ 
6 พิมพ์ตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค 
เพ่งอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ  โดย
ติดบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของฝ่าย
วิชาการคณะ 

3 1 ตารางสอบกลาง
ภาค/ปลายภาค 
2 เอกสารตาราง
การคุมสอบ 

 

 2 

2.1.4 จัดท าใบเซ็นช่งอรับ-ส่งข้อสอบ จัดท าใบเซ็นช่งอรับ-ส่งข้อสอบ ตามตาราง
สอบกลางภาค/ปลายภาค  
 
 
 
 

3 ใบเซ็นช่งอรับ -ส่ ง
ข้อสอบ 

50 

  

2.1.5 ท าค าสังงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ 1 พิมพ์ ค า สัง ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบ ในระบบ E-Office 

3 ค า สัง ง แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

30 
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2 พิมพ์บันทึกข้อความพร้อมแนบค าสังง ใน
ระบบ E-Office  เสนอคณบดีลงนาม 

ด าเนินการสอบ 

2.1.6 เตรียมซองข้อสอบ เขียนช่งอวิชา วันเวลา อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์กรรมการก ากับการสอบลงหน้าซอง
ข้อสอบ 

เขียนช่งอวิชา วันเวลา อาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์กรรมการก ากับการสอบลงหน้า
ซองข้อสอบ ตามตารางสอบกลางภาค/
ปลายภาค 

3 ซองข้อสอบ 

 

 1  

2.1.7 บรรจุข้อสอบใส่ซองตามรายละเอียดทีงอาจารย์
ผู้สอนแจ้งในแบบฟอร์มขอจัดท าข้อสอบ 

1 น าข้อสอบและกระดาษค าตอบมาปั๊ม
หมายเลขล าดับตามรายช่งอนักศึกษาทีง
ผู้สอนแจ้ง 
2 บรรจุข้อสอบตามจ านวนรายช่งอ
นักศึกษาพร้อมข้อสอบส ารองกลุ่มเรียนละ 
2 ฉบับ ใส่ซองข้อสอบ ตามรายละเอียดทีง
อาจารย์ผู้สอนแจ้งในแบบฟอร์มขอจัดท า 
ข้อสอบ 

3 บรรจุข้อสอบทีงใส่
ซองตาม
รายละเอียดทีง
อาจารยผ์ู้สอนแจ้ง
และเป็นไปตาม
ตารางสอบ 

 

 2 
 
 
1 

 

รวม 5 2 6  
รวมระยะเวลาทั้งหมด  6 18  

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ท างาน 
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5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน   นาที/ 6 ชังวโมง/ 18 วัน 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดท าตารางสอบ และบรรจุข้อสอบในรายวิชาทีงมี 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป 
ช่งอ นางสาววรียา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 09  
งาน ....หลักสูตรและการสอน.... กิจกรรมหลัก ....การจัดท าตารางสอบ และบรรจุข้อสอบในรายวิชาทีงมี 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป
....  
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
           1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
           1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. ขอบเขตงาน 
      คลอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าตารางสอบ และบรรจุข้อสอบในรายวิชาทีงมี 3 กลุ่มเรียนขึ้น
ไป ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 ท าบันทึกส ารวจไปยังหัวหน้าสาขาวิชาทีงมีรายวิชา 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป ทีงประสงค์ขอสอบนอก 
  - พิมพ์บันทึกข้อความ ในระบบ E-Office พร้อมแนบแบบฟอร์มขอสอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตาราง
สอบ 
  - หัวหน้าสาขาวิชากรอกแบบฟอร์มขอสอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบ พร้อมลงลายม่อช่งอ และ
จัดส่ง  กลับมายังฝ่ายวิชาการคณะ 
 3.2 พิมพ์สรุปตารางเรียนรวมทั้งคณะ 
  - พิมพ์สรุปตารางเรียนรวมทั้งคณะจากระบบการจัดการตารางสอนของกองบริการการศึกษา เพ่งอสรุป
รายวิชา    ทีงมี 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป เพ่งอจัดสอบในตารางสอบตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย 
     3.3 สรุปรายวิชาทีงขอสอบนอกตารางสอบ และจัดตารางสอบส าหรับรายวิชาทีงมี 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป 
  - ตรวจสอบสรุปตารางเรียนรวมทั้งคณะเพ่งอสรุปรายวิชาทีงมี 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป 
  - ตรวจสอบแบบฟอร์มขอสอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบทีงสาขาวิชาแจ้งกลับมายังฝ่ายวิชาการ 
  - จัดท าตารางสอบโดย ระบุวัน เวลา ห้องสอบ กรรมการก ากับการสอบ  
  - ตรวจสอบตารางสอบโดยไม่ให้มีการซ้ าซ้อนวัน เวลา ห้องสอบ กรรมการก ากับการสอบ  
  - พิมพ์เอกสารตารางการคุมสอบเพ่งอแจ้งให้กับกรรมการก ากับการสอบ 
  - พิมพ์ตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค เพ่งอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ  โดยติดบริเวณบอร์ด 
  ประชาสัมพันธ์ของฝ่ายวิชาการคณะ 
 3.4 จัดท าใบเซ็นช่งอรับ-ส่งข้อสอบ  
  - จัดท าใบเซ็นช่งอรับ-ส่งข้อสอบ ตามตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค     
 3.5 ท าค าสังงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
   - พิมพ์ค าสังงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ ในระบบ E-Office 
  - พิมพ์บันทึกข้อความพร้อมแนบค าสังง ในระบบ E-Office  เสนอคณบดีลงนาม 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 
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    3.6 เตรียมซองข้อสอบ เขียนช่งอวิชา วันเวลา อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์กรรมการก ากับการสอบลงหน้าซอง
ข้อสอบ 
  - เขียนช่งอวิชา วันเวลา อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์กรรมการก ากับการสอบลงหน้าซองข้อสอบ ตาม
ตารางสอบ  กลางภาค/ปลายภาค 
 
     3.7 บรรจุข้อสอบใส่ซองตามรายละเอียดทีงอาจารย์ผู้สอนแจ้งในแบบฟอร์มขอจัดท าข้อสอบ 
 
  - น าข้อสอบและกระดาษค าตอบมาปั๊มหมายเลขล าดับตามรายช่งอนักศึกษาทีงผู้สอนแจ้ง 
  - บรรจุข้อสอบตามจ านวนรายช่งอนักศึกษาพร้อมข้อสอบส ารองกลุ่มเรียนละ 2 ฉบับ ใส่ซองข้อสอบ ตาม 
  รายละเอียดทีงอาจารย์ผู้สอนแจ้งในแบบฟอร์มขอจัดท าข้อสอบ 
 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
  

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน  1  หน่วยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา 
 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 
 
 

จ านวน 
 

 
 

นาที 
 

6 
 

ชั่วโมง 18 
 

วัน 
 
 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 3 ฉบับ  
 7.1 แบบฟอร์มข้อมูลรายวิชาสอบ 

7.2 แบบฟอร์มสรุปรายวิชาทีงขอ
สอบ 
7.3 แบบฟอร์มรับ-ส่งข้อสอบ 
 

 1 
1 
 
1 

  

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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จนท.ฝ่ายวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ หวัหน้าสาขาวชิา คณบดี นาที ชม. วนั

1

2

3

4
5
6
7

ท าบนัทึกแจ้งหวัหน้าสาขาวชิาส่งขอ้มูลรายวชิาท่ีมี 3 
กลุ่มเรียนขึ้นไป ท่ีต้องการสอบนอกตาราง ลงใน
แบบฟอร์มขอสอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบ 
หวัหน้าสาขาวชิาลงลายมือชื่อ และจัดส่งแบบฟอร์ม
ดังกล่าวมายงัฝ่ายวชิาการคณะ
พมิพส์รุปตารางเรียนรวมท้ังคณะ จากระบบการจัดการ
ตารางสอนของกองบริการการศึกษา เพือ่สรุปรายวชิาท่ีมี
 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป เพือ่จัดสอบในตารางสอบตามปฏทิิน
วชิาการของมหาวทิยาลัย
สรุปรายวชิาท่ีขอสอบนอกตารางสอบ และจัดตารางสอบ
ส าหรับรายวชิาท่ีมี 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป
จัดท าใบเซ็นชื่อรับ-ส่งขอ้สอบ
ท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบ
เตรียมซองขอ้สอบ เขยีนชื่อวชิา วนัเวลา อาจารยผู้์สอน 
และอาจารยก์รรมการก ากบัการสอบลงหน้าซองขอ้สอบ
บรรจุขอ้สอบใส่ซองตามรายละเอยีดท่ีอาจารยผู้์สอนแจ้ง
ในแบบฟอร์มขอจัดท าขอ้สอบ

15

30

50

30

 

2

1

3

 
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 
บนัทึกขอ้ความ
ถกูต้อง
ได้ขอ้มูล
รายวชิาท่ีมี
ความประสงค์
ขอสอบนอก
ตาราง
ตารางสอบ
กลางภาค/
ปลายภาค
และใบเซ็นชื่อ
รับ-ส่งขอ้สอบ
ถกูต้อง
ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ถกูต้อง
ขอ้สอบกลาง
ภาค/ปลายภาค
ถกูต้อง

5 2 6

หมำยเหตุ 1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี     ผู้จัดท ำ นำงสำววรีญำ คลงัแสง    ผู้อนุมัต ิอำจำรย ์ดร ศุภรำ เจริญภูมิ

2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร      ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ    ต ำแหน่ง (รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร)

3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี   ผู้ควบคุม นำงสำวน  ำทพิย ์กลบับวับำน           วันที ่5 เมษำยน 2559

       ต ำแหน่ง (หวัหน้ำส ำนักงำน)

 
บนัทึกขอ้ความ ระบบ E-office
แบบฟอร์มขอสอบกลางภาค/ปลาย
ภาคนอกตารางสอบ

ตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค, 
ใบเซ็นชื่อรับ-ส่งขอ้สอบ

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ขอ้สอบกลางภาค/ปลายภาค

 
ความถกูต้องของบนัทึกขอ้ความ
และรายวชิาท่ีมีความประสงค์
ขอสอบนอกตาราง

ความถกูต้องรหสัวชิา ชื่อวชิา วนั
 เวลา หอ้งสอบ รายชื่อ
กรรมการก ากบัการสอบ

ความถกูต้องของค าส่ัง

ความถกูต้องขอ้สอบกลางภาค/
ปลายภาค

 
บนัทึกขอ้ความ
รายวชิาท่ีมีความประสงค์ขอสอบ
นอกตาราง

ตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค
ใบเซ็นชื่อรับ-ส่งขอ้สอบ

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ขอ้สอบกลางภาค/ปลายภาค

ร้อยละ 100 ข้อสอบกลำง
ภำค/ปลำย
ภำคถูกตอ้ง

ตวัชี วัด (kpi)
ข้อสอบกลำงภำค/ปลำยภำค

คู่มือกำรปฏบิตังิำน Work Instructions (WI)

ฝ่ำย......บริกำรกำรศึกษำ........      งำน....หลกัสตูรและกำรสอน....      กิจกรรมหลกั ...กำรจดัท ำตำรำงสอบ และบรรจขุ้อสอบในรำยวิชำทีม่ี 3 กลุม่เรียนขึ นไป ....        ระยะเวลำทีใ่ช้ปฏิบตังิำน/หน่วย/ ครั ง .....6.......วัน......2....... ชั่วโมง.......5.......นำที

ขั้นตอน กจิกรรมรอง
เวลา

เอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริงมต้น 

ท าบันทึกข้อความ พร้อมแนบแบบแบบฟอร์มขอ
สอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบ

จัดท าค าสังงและท าบันทึกข้อความลงนามค าสังง
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบ 

1.น าค าสังงแนบเอกสารตารางการคุมสอบแจง้กรรมการ
ด าเนินการสอบและกรรมการก ากบัการสอบ

2.น าข้อสอบและกระดาษค าตอบมาป๊ัมหมายเลขล าดับ
3.บรรจุซองข้อสอบ

ส้ินสุด

1.จัดตารางสอบ
2.จัดท าใบเซ็นช่งอรับ-ส่งข้อสอบ

กรอกแบบแบบฟอร์มขอสอบกลางภาค/ปลาย
ภาคนอกตารางสอบ

Yes

Yes

Yes

No

No

No

ลงนาม

ลงนาม
ลงนาม

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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    3.10 การขอเปิดรายวิชา 
 

 
ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 

 

      งานหลักสูตรและการสอน 
ช่งอ นางสาววรียา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 10 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การขอเปดิรายวิชา......…........................................................................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกลุ เจริยภูม ิ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การขอเปิดรายวิชา 
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง 1 ป ี
  
 

2.1.1 ให้ค าแนะน านักศึกษาในการขอเปิดรายวิชาตาม
ปฏิทินวิชาการ 

 30  
5 

   
 
 
 
 
 
 

2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชา ช่งอวิชา 
หน่วยกิต วันเวลาทีงขอเปดิรายวิชาและลายเซ็นของ
อาจารยผ์ู้สอน กรณีทีงเอกสารไม่ถกูต้องหร่อไม่ครบถ้วน
ให้นักศึกษาเขียนใบค าร้องขอเปิดรายวิชาใหม่ หร่อแก้ไข
ให้ถูกต้อง 

 30 -ค าร้องเปิด
รายวิชาทีงมีความ
ถูกต้อง 10 

  

2.1.3 ตรวจสอบรายวิชาทีงขอเปดิว่ามีรายวิชานั้นๆ มี
เปิดอยู่แล้วหร่อไม่ และกรอกรายวิชาทีงขอเปิดลงใน
แบบฟอร์มสรุปการขอเปดิรายวิชาประจ าภาคเรียน 

1 เข้าเว็บไซตร์ะบบงานทะเบียนเพ่งอ
ตรวจสอบรายวิชานั้นๆ มเีปิดอยู่แล้ว
หร่อไม ่
2 กรอกรายวิชาทีงขอเปิดลงในแบบฟอร์ม
สรุปการขอเปิดรายวิชาประจ าภาคเรียน 

30 -แบบฟอร์มสรุป
การขอเปิด
รายวิชา 5 
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2.1.4 ท าบันทึกข้อความน าส่งค าร้องขอเปิดรายวิชาไป
ยังกองบริการการศึกษา 

พิมพ์บันทึกข้อความ ในระบบ E-Office 
พร้อมแนบค าร้องขอเปิดรายวิชา เพ่งอ
น าส่งกองบริการการศึกษา 

30 -บันทึกข้อความ
น าส่งค าร้องขอ
เปิดรายวิชา 

15 
  

2.1.5 ก าหนดวัน / แจ้งนักศึกษา เม่งอไดร้ับการอนุมัติให้
เปิดรายวิชา 

                               30 ค าร้องเปิดรายวิชา
ทีงได้พิจารณา 

5 
  

รวม 40    
รวมระยะเวลาทั้งหมด  6 2  

 
 

3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 

3.1 กองบริการการศึกษา การขอเปิดรายวิชา  
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ท างาน 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …… นาที/...6... ชังวโมง/.2.. วัน 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การขอเปิดรายวิชา 
ช่งอ นางสาววรียา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 10  
งาน ....          หลักสูตรและการสอน              กิจกรรมหลัก ....การขอเปิดรายวิชา....  
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
           1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
           1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. ขอบเขตงาน 
      คลอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการขอเปิดรายวิชา  ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 ให้ค าแนะน านักศึกษาในการขอเปิดรายวิชาตามปฏิทินวิชาการ 
3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชา ช่งอวิชา หน่วยกิต วันเวลาทีงขอเปิดรายวิชาและลายเซ็นของอาจารย์ผู้สอน 

กรณีทีงเอกสารไม่ถูกต้องหร่อไม่ครบถ้วนให้นักศึกษาเขียนใบค าร้องขอเปิดรายวิชาใหม่ หร่อแก้ไขให้ถูกต้อง 
3.3 ตรวจสอบรายวิชาทีงขอเปิดว่ามีรายวิชานั้นๆ มีเปิดอยู่แล้วหร่อไม่ และกรอกรายวิชาทีงขอเปิดลงในแบบฟอร์มสรุป
การขอเปิดรายวิชาประจ าภาคเรียน 

- เข้าเว็บไซต์ระบบงานทะเบียนเพ่งอตรวจสอบรายวิชานั้นๆ มีเปิดอยู่แล้วหร่อไม่ 
- กรอกรายวิชาทีงขอเปิดลงในแบบฟอร์มสรุปการขอเปิดรายวิชาประจ าภาคเรียน 

3.4 ท าบันทึกข้อความน าส่งค าร้องขอเปิดรายวิชาไปยังกองบริการการศึกษา 
- พิมพ์บันทึกข้อความ ในระบบ E-Office พร้อมแนบค าร้องขอเปิดรายวิชา เพ่งอน าส่งกองบริการการศึกษา 

3.5 ก าหนดวัน / แจ้งนักศึกษา เม่งอได้รับการอนุมัติให้เปิดรายวิชา 
 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
  

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน  1  หน่วยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา 
 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 
  
 

จ านวน 
 

 
 
 

นาที 
 

6 
 

ชั่วโมง 2 
 
 

วัน 
 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา 

 
 1 

 
  

 

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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นักศึกษา จนท.ฝ่ายวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/คณบดี กองบริการการศึกษา นาที ชม. วนั

1

2

3

4

5

ใหค้ าแนะน านักศึกษาในการขอเปดิรายวชิา
ตามปฏทินิวชิาการ

ตรวจสอบความถกูต้องของรหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ วนั
เวลาที่ขอเปดิรายวชิาและลายเซ็นของอาจารยผู้์สอน 
กรณีที่เอกสารไม่ถกูต้องหรือไม่ครบถว้นใหน้ักศึกษาเขยีน
ใบค าร้องขอเปดิรายวชิาใหม่ หรือแกไ้ขใหถ้กูต้อง
ตรวจสอบรายวชิาที่ขอเปดิวา่มีรายวชิานั้นๆ มีเปดิอยู่
แล้วหรือไม่ และกรอกรายวชิาที่ขอเปดิลงในแบบฟอร์ม
สรุปการขอเปดิรายวชิาประจ าภาคเรียน

ท าบนัทกึขอ้ความน าส่งค าร้องขอเปดิรายวชิาไปยงักอง
บริการการศึกษา

ก าหนดวนั / แจ้งนักศึกษา เมื่อได้รับการอนุมัติใหเ้ปดิ
รายวชิา

 

5

10

5

15

5

 

ร้อยละ 100

 

ค าร้องขอเปดิ
รายวชิาถกูต้อง

40

หมำยเหตุ 1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี     ผู้จัดท ำ นำงสำววรีญำ คลงัแสง    ผู้อนุมัต ิอำจำรย ์ดร ศุภรำ เจริญภูมิ

2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร      ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ    ต ำแหน่ง (รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร)
3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี   ผู้ควบคุม นำงสำวน  ำทพิย ์กลบับวับำน           วันที ่5 เมษำยน 2559

       ต ำแหน่ง (หวัหน้ำส ำนักงำน)

คู่มือกำรปฏบิตังิำน Work Instructions (WI)

ฝ่ำย......บริกำรกำรศึกษำ........      งำน....หลกัสตูรและกำรสอน....      กิจกรรมหลกั ...กำรขอเปดิรำยวิชำ ....        ระยะเวลำทีใ่ช้ปฏิบตังิำน/หน่วย/ ครั ง ............วัน............. ชั่วโมง.......40.......นำที

ขั้นตอน กจิกรรมรอง
เวลา

เอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

 

ค าร้องขอเปดิรายวชิา

 

ความถกูต้องของการกรอกค า
ร้องขอเปดิรายวชิา

 

ค าร้องขอเปดิรายวชิา

ร้อยละ 100 ค ำร้องขอเปดิ
รำยวิชำ
ถูกตอ้ง

ตวัชี วัด (KQI)
ค ำร้องขอเปดิรำยวิชำ

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริงมต้น 

นักศึกษากรอกค าร้องขอเปิดรายวิชา ผ่านอ.ผู้สอน 
อ.ทีงปรึกษา  และหัวหน้าสาขาวิชา

พิมพ์บันทึกข้อความ ในระบบ E-Office 
พร้อมแนบค าร้องขอเปิดรายวิชา เพ่งอน าส่ง

กองบริการการศึกษา

กองบริการด าเนินการและแจ้ง
กลับมายังฝ่ายวิชาการคณะ

ฝ่ายวิชาการคณะแจ้งผลการเปิดรายวิชา
ส้ินสุด

กรอกรายวิชาทีงขอเปิดลงในแบบฟอร์มสรุป
การขอเปิดรายวิชาประจ าภาคเรียน

ลงนาม

No

No

ลงนาม
Yes

Yes

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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3.11 การจัดท าตารางสอน สอนต่างคณะ 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานหลักสูตรและการสอน 
ช่งอ นางสาววรียา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 11 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การจัดท าตารางสอน/สอนต่างคณะ........................................................... 
ผู้บังคับบยัชา ระดับฝา่ย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกลุ เจริยภูม ิ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าตารางสอน/สอนต่าง
คณะ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 2 ครั้ง/ปี 
 

2.1.1 ตรวจสอบและจัดพิมพ์ พร้อมสรุปรายวิชาจาก
แผนการเรียนเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

 3 รายวิชาทีงเปิดสอน   1  

2.1.2 ท าบันทึกส่งรายวิชาตามข้อ 1ให้กับหัวหน้าสาขา
จัดตารางสอน+ กรณีสอนต่างคณะให้ท าบันทึกขอผู้สอน
ต่างคณะ 

 3 บันทึกข้อความ 15    

2.1.3 จัดท าตารางเรียน ตารางห้อง ตารางผู้สอน  
(ไม่เกิน 100 กลุ่มเรียน) 

- จัดเตรียมข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกตาม
สาขา ตามหมู่เรียน  
- จัดเตรียมข้อมูลจ านวนตารางห้องเรียน
ทั้งหมดของคณะฯ  
- จัดเตรียมข้อมูลจ านวนอาจารย์ผู้สอน
ตามสาขาวิชา 
- น าสรุปรายวิชาทั้งหมดทีงสาขาส่งช่งอ
ผู้สอน แยกตามสาขา ตามหมู่เรียน มา

3 ตารางเรียน 
ตารางห้อง 
ตารางสอน 

(แบบ Paper) 
 

25 3 6  
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จัดท าตารางเรียนตารางสอน ลงวัน เวลา 
ลงห้องเรียน  
- จั ดท า ล ง  Paper โ ด ยมี แบบฟอร์ ม 
นักศึกษาแยกตามสาขา ตามหมู่ เรียน  
ตารางห้องเรียน 
- จัดตารางสอบ ลงวันเวลาสอบ แยกตาม
สาขา ตามหมู่เรียน   

2.1.4 บันทึกข้อมูลลงระบบทะเบียน +คีย์ข้อมูลรายวิชา
ต่างคณะในระบบ (ปรับflow-กรณีมีผู้สอนต่างคณะ)  
(ไม่เกิน100 กลุ่มเรียน) 

-  น ารายวิชาทั้งหมดทีงจัดม่อเรียบรอ้ยแลว้ 
มาคีย์ลงระบบทะเบียน  

3 ตารางเรียน 
ตารางห้อง 
ตารางสอน 

 

  2  

2.1.5 ตรวจสอบตารางสอนให้ตรงกับแผนการเรียน - print ตารางเรียน แยกตามสาขา ตาม
หมู่เรียน  ตารางสอน  ตารางห้อง ทั้งหมด
จากระบบ 
- น ามาตรวจสอบความถูกต้องเพ่งอไม่ให้
ซ้ าซ้อน 

3 ตารางเรียน 
ตารางห้อง 
ตารางสอน 

 

  2  

2.1.6 แจ้งผู้สอนผู้ เรียนตรวจสอบตารางสอนทาง
เว็บไซต์/ส าเนา พร้อมติดประกาศในบอร์ด 

 3   2   

รวม 40 5 11  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 45 1 35  

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1 กองบริการการศึกษา ตารางสอน  
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ท างาน 
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5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน 45…… นาที/..1.... ชังวโมง/.35.. วัน 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก  การจัดท าตารางสอน/สอนต่างคณะ (ส าหรับ 100 หมู่เรียน) 
ช่งอ นางสาววรียา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 11  
งาน            หลักสูตรและการสอน กิจกรรมหลัก  การจัดท าตารางสอน/สอนต่างคณะ  
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1. วัตถุประสงค์ 
        1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดท าตารางสอน/สอนต่างคณะ (ส าหรับ 100 หมู่เรียน) 

        1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏบิัติงานในการจัดท าตารางสอน/สอนต่างคณะ (ส าหรับ 100 หมู่เรยีน) 
 

2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าตารางสอน/สอนต่างคณะ (ส าหรับ 100 หมู่เรียน) 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ท าบันทึกส่งแบบฟอร์มตารางเรียน และ แบบฟอร์มวัน – เวลา ทีงอาจารย์ไม่สะดวกสอน ให้กับหัวหน้าสาขาจัดตารางสอน+ กรณีสอน
ต่างคณะให้ท าบันทึกขอผู้สอนต่างคณะ 
    3.2 ตรวจสอบรายวิชาให้ตรงกับแผนการเรียน 
    3.3 จัดตารางเรียน ตารางห้อง ตารางผู้สอน โดยยึดเอกสารจากหัวหน้าสาขาเพ่งอให้ตรงกับความต้องการของอาจารย์ผู้สอน 
     3.4 ท าบันทึกไปยังหัวหน้าสาขา กรณีไม่มีอาจารย์ผู้สอน 
     3.5 บันทึกข้อมูลลงระบบทะเบียน + คีย์ข้อมูลรายวิชาต่างคณะในระบบ (ปรับflow-กรณีมีผู้สอนต่างคณะ) 
     3.6 แจ้งผู้สอนผู้เรียนตรวจสอบตารางสอนทางระบบ e – office  และพร้อมติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
     
 

 
4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 



207 
 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน  1  หน่วยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา 
 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 
 

จ านวน 
 

45 
 

นาที 
 

1 
 

ชั่วโมง 35 
 

วัน 
 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 2 ฉบับ  
 7.1 แบบฟอร์มวัน – เวลา  

สะดวกสอนของอาจารย์ 
7.2 แบบฟอร์มตารางเรียน 
 
 

 1 
 
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี หวัหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ ตา่งคณะ นาที ชม. วนั

1

ท าบนัทกึส่งแบบฟอร์มตาราง

เรียน และ แบบฟอร์มวัน – 

เวลา ที่อาจารย์ไมส่ะดวก

สอน ให้กับหวัหน้าสาขาจดั

ตารางสอน+ กรณีสอนตา่ง

คณะให้ท าบนัทกึขอผู้ สอน

ตา่งคณะ

20

ท าบนัทกึส่งแบบฟอร์ม

ตารางเรียน แบบฟอร์มวัน

 – เวลา ที่อาจารย์ไม่

สะดวกสอน

ความถูกต้องของรายวิชา

จากแผนการเรียน

รายวิชาจากแผนการเรียน

ทัง้หมด

ร้อยละ 100 เอกสารสรุปรายวิชา

จากแผนการเรียน

ทัง้หมด

2
ตรวจสอบรายวิชาให้ตรงกับ

แผนการเรียน
2

เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางห้อง 

(paper)

ความถูกต้องของตาราง

เรียน ตารางสอน ตารางห้อง

(paper)

เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางห้อง

(paper)

ร้อยละ 100 เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตาราง

ห้อง(paper)

3

จดัตารางเรียน ตารางห้อง 

ตารางผู้ สอน โดยยึดเอกสาร

จากหวัหน้าสาขาเพ่ือให้ตรง

กับความต้องการของ

อาจารย์ผู้ สอน

3 6

เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางห้อง 

(paper)

ความถูกต้องของตาราง

เรียน ตารางสอน ตารางห้อง

(paper)

เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางห้อง

(paper)

ร้อยละ 100 เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตาราง

ห้อง(paper)

4
ท าบนัทกึไปยังหวัหน้าสาขา 

1.กรณีไมมี่อาจารย์ผู้ สอน
20

บนัทกึข้อความ ความถูกต้องของบนัทกึ

ข้อความ

บนัทกึข้อความ ร้อยละ 90 บนัทกึข้อความ

5

บนัทกึข้อมลูลงระบบทะเบยีน

 + คีย์ข้อมลูรายวิชาตา่ง

คณะในระบบ (ปรับflow-

กรณีมีผู้ สอนตา่งคณะ)

3

เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางห้อง

ความถูกต้องของตาราง

เรียน ตารางสอน ตารางห้อง

เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางห้อง

ร้อยละ 100 เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางห้อง

เวลา ตวัชีว้ัด (kqi)จดุควบคมุ (control item)

คู่มือการปฏบิตัิงาน Work Instructions (WI)

ข  ้
  
 

กิจกรรมรอง
เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหสั)

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศกึษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ....การจัดท าตารางสอน/สอนต่างคณะ (ส าหรับ 100 หมู่เรียน)....            ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครัง้ .....40.... นาท/ี .......5.. ช่ัวโมง/ .........11.... วัน 

       ี ด         (    ี    พ  ธ์)
ผลลพัท์

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

         ข       ด     
  ี       

     บ        
 บบ   ์        ี     
 บบ   ์              
-                
  ข                  

      ์      

        

              ด   
       ี             

           

          คณ   ด      

คี ์ข         บบ
   บี  

      บ       

   บ                 
  ข       พ             

         ค บ    
     

         ข       ด  
      ์      
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6

แจ้งผู้ สอนผู้ เรียนตรวจสอบ

ตารางสอนทางระบบ e – 

office  และพร้อมติดประกาศ

ในบอร์ดประชาสมัพนัธ์

2

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน 

ตารางห้องที่ถูกต้อง

ความถูกต้องของตาราง

เรียน ตารางสอน ตารางห้อง

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้อง

ที่ถูกต้อง

ร้อยละ 100 เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตาราง

ห้องที่ถูกต้อง

รวม 40 5 11
หมำยเหตุ1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี ผู้จัดท ำ นำงสำววรีญำ คลงัแสง

2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทัว่ไป                            ผู้อนุมัต ิอำจำรยป์รเมษฐ์ แสงอ่อน

3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม อำจำรย ์ดร ศุภรำ เจริญภูมิ     ต ำแหน่ง (รองคณบดฝ่ีำยบริหำร)

ต ำแหน่ง (รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร)                           วันที ่5 เมษำยน 2559

ตัวชีวั้ด (KQI)

ตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้องที่

ถกูต้อง

ตารางเรียน 

ตารางสอน ตาราง

ห้อง

ร้อยละ 100

พ  พ์       ี             

            ด      

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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3.12 การควบคุมตารางการใช้ห้องเรียน 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานทั่วไป 
ช่งอ นางสาววรียา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 12 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานทังวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การควบคุมตารางการใช้ห้องเรียน……………………………………………… 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ อาจารย์ ดร.ศุภรา นามสกลุ เจริยภูม ิ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การควบคุมตารางการใช้
ห้องเรียน  
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 2 ครั้ง /ป ี 

2.1.1 จัดท าตารางห้องเรียน จัดแบบฟอร์มตารางห้องเรยีน 3 - แบบฟอร์มตาราง
ห้องเรียน 

5 
   

2.1.2 น าข้อมูลทีงได้จากการจัดตารางสอน เฉพาะ
ส่วนของตารางห้องเรียนกรอกลงในตารางห้องเรียน 

น าข้อมูลทีงไดจ้ากการจดัตารางสอน 
เฉพาะส่วนของตารางห้องเรียน จดัพิมพ์
ลงในตารางห้องเรยีน 

3  
10 

  

2.1.3 พิมพ์ตารางห้องใส่แฟ้มห้องเรียนเพ่งอควบคมุ
ห้อง 

พิมพ์ตารางห้องเรยีนแต่ละห้องและจัดท า
แฟ้มเอกสารส าหรับควบคุมห้องเรยีน 

3 - ตารางห้องเรียน 
15 

  

2.1.4 น าตารางห้องไปติดยังหน้าห้องเรียน น าตารางห้องไปติดทีงบอร์ดหน้าห้องเรียน 3 - ตารางห้องเรียน 15   
รวม 45    

รวมระยะเวลาทั้งหมด 15 2   
 
 
 



211 
 

3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 

   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ท างาน 
 

 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน …15… นาที/...2... ชังวโมง/....... วนั 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การควบคุมตารางการใช้ห้องเรียน 

ช่งอ นางสาววรียา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 12  
งาน            หลักสูตรและการสอน กิจกรรมหลัก การควบคุมตารางการใช้ห้องเรียน  

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการควบคุมตารางการใช้ห้องเรียน 

    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏบิัตงิานในการควบคุมตารางการใชห้้องเรียน 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการควบคุมตารางการใช้ห้องเรียน ตลอดจนหน่วยงานและผูร้ับผิดชอบทีงมีสว่น

เกีงยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 จัดท าตารางห้องเรียน 
 - จัดแบบฟอร์มตารางห้องเรียน 
    3.2  น าข้อมูลทีงได้จากการจดัตารางสอน เฉพาะส่วนของตารางห้องเรียนกรอกลงในตารางห้องเรียน 
 - น าข้อมูลทีงได้จากการจัดตารางสอน เฉพาะส่วนของตารางห้องเรียน จัดพิมพ์ลงในตารางห้องเรียน 
    3.3  ปริ้นตารางห้องใส่แฟ้มห้องเรียนเพ่งอควบคุมห้อง 
 - ปริ้นตารางห้องเรียนแต่ละห้องและจัดท าแฟ้มเอกสารส าหรับควบคุมห้องเรียน 
    3.4  น าตารางห้องไปติดยังหน้าห้องเรียน 
 - น าตารางห้องไปติดทีงบอร์ดหน้าห้องเรียน 
 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน    -    หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ....15... นาท/ี ........2....... ชังวโมง/ ......-....... วัน  

 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้  จ านวน 2 ฉบับ 

7.1 แบบฟอร์มตารางห้องเรียน 1 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรียา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบวับาน....... ลงนาม .....อาจารย์ ดร ศุภรา เจรยิภูมิ....... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) 

 
(ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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4. งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล 

                4.1 การเก็บรวบรวมค่าระดับคะแนน 
 
   

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                   งานทะเบียนและประมวลผล 
ช่งอ ……………………นางสาวนันทิกา…………………………………….......นามสกุล...............อนุโต................................................... รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 01 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การเก็บรวบรวมค่าระดับคะแนน........................................................ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกลุ ……………เจริยภูม…ิ………………….…………….  ต าแหน่ง ………………รองคณบดีฝ่ายวิชาการ……………………………………..……… 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
     1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การเก็บรวบรวมค่าระดับคะแนน 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 2 ครั้ง/ปี 
  

2.1.1 บันทึกแจ้งหัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ทุกท่าน - ท าบันทึกข้อความแจ้งให้หัวหน้า
สาขาวิชา/อาจารย์ทุกท่านให้ส่งคา่ระดับ
คะแนนตามวัน/เวลาทีงก าหนด 

3 บันทึกข้อความขอให้
ส่งค่าระดับคะแนนใน
วัน/เวลาทีงก าหนด 

15    
 
 
 
  

2.1.2 จัดท าใบรายวิชาทีงสอน  3 แบบฟอร์มสรุป
รายวิชาทีงสอน 

30   

2.1.3 ตรวจสอบ/จดัท าใบส่งในแบบเซ็นลายช่งอผู้ส่ง
เอกสาร 

-. อาจารย์เซ็นเอกสารการส่งค่าระดับ
คะแนน 

3 เซ็นเอกสารส่งค่า
ระดับคะแนน 

 1  

2.1.4 สรุปรายงานผลค่าระดับคะแนนเข้าประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะ 

- น าเอกสารทีงรวบรวมเข้าประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะฯ 

3 ส่งเอกสารค่าระดับ
คะแนนท้ังหมดเพ่งอ
น าเข้าทีงประชุม

 1  
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คณะกรรมการวิชาการ
คณะ 

รวม 45 2   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 15 1 1  

 
 
 
 
 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจรยิภูมิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่งอก่อให้เกิดข้ันตอนในการส่งค่าระดับคะแนนมีความถูกต้องและเก็บเพ่งอการตรวจประกันคุณภาพ 
 1.2 เพ่งอให้เกิดวิธีปฏิบัติงานในหน่วยงานและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าทีง 

 
2. ขอบเขตงาน 

เพ่งอการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีงในการเก็บรวบรวมเอกสารค่าระดับคะแนนมีข้ันตอนและสามารถน า 
ไปใช้ในการตรวจประกันคุณภาพในแต่ละสาขาวิชา เพ่งอให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน 

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

   3.1 บันทึกแจ้งหัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ทุกท่านทราบขอให้ส่งค่าระดับคะแนนตามระยะเวลาทีงก าหนด 
        3.1.1 แจ้งหัวหน้าสาขาวิชาประสานงานขอให้รวบรวมเอกสารค่าระดับคะแนน 
   3.2 จัดท าใบรายวิชาทีงสอนแต่ละวิชาเพ่งอด าเนินการให้สาขาวิชาส่งและเซ็นเอกสาร 
        3.2.1 แบบฟอร์มการเซ็นเอกสารของสาขาวิชาในการจัดส่ง 
        3.2.2 หัวหน้าสาขาเซ็นรับรองในใบค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชา 
   3.3 ตรวจสอบ/ใบรายงานค่าระดับคะแนน  
         3.3.1 หัวหน้าสาขาวิชาเซ็นก ากับแต่ละรายวิชาในค่าระดับคะแนน    
   
   3.4 สรุปรายงานผลการส่งค่าระดับคะแนน เข้าประประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย 
        3.4.1 เข้าแฟ้มเอกสารเพ่งอส่งเข้าประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย 
        3.4.2 เก็บเข้าแฟ้ม ไว้ทีงฝ่ายวิชาการวิทยาลัย 
 
  
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมหลัก การเก็บรวบรวมค่าระดับคะแนน 
ช่งอ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 01 
งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 
กิจกรรมหลัก การเก็บรวบรวมค่าระดับคะแนน 

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 
 
 
 
 

 
 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน 2 หน่วยงาน  
 5.1 ฝ่ายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 15 นาท ี 1 ชังวโมง 1 วัน 
  
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 แบบฟอร์มการเซ็นเอกสารของ  1 ฉบับ  

 

 

  

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจรยิภูมิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี หวัหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ นาที ชม. วนั

15
 

บนัทกึข้อความ ระบบ E-office

 

บนัทกึข้อความ ระบบ E-office
ความถูกต้องตามเนือ้หา แจ้งการส่งคา่ระดบัคะแนน ร้อยละ 100 บนัทกึข้อความถูกต้อง

30 แบบฟอร์มการเซ็นเอกสาร ความถูกต้องของเอกสาร การเซ็นเอกสารครบทกุรายวิชา ร้อยละ 100 การเซ็นเอกสารในใบ

คา่ระดบัคะแนน

1

3
ตรวจสอบใบรายงานการส่งคา่

ระดบัคะแนนอาจารย์ลงช่ือ

แบบฟอร์มการเซ็นเอกสาร เซ็นเอกสารครบทกุฉบบั

เอกสารในการส่ง

การเซ็นเอกสารครบทกุรายวิชา ร้อยละ 100 การเซ็นเอกสารในใบ

คา่ระดบัคะแนน

4

สรุปรายงานผลคา่ระดบัคะแนนเพ่ือ

เข้าประชมุคณะกรรมการวิชาการ

คณะฯ

1      แฟ้มเอกสารคา่ระดบัคะแนน ใบเอกสารการเซ็นส่งและ

แฟ้มเอกสารคา่ระดบัคะแนน

ได้แฟ้มเอกสาร 2แฟ้ม ร้อยละ 100 ใบเอกสารการเซ็นส่ง

และแฟ้มเอกสารคา่

ระดบัคะแนน
รวม 45 2

รวมระยะเวลาทัง้หมด 15 1 1

หมำยเหตุ

1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี

2.  ก ำหนดให้ 1 วัน = 7  ชัว่โมงท ำกำร ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..   ลงนาม...นางสาวน้ าทพิย ์ กลีบบวับาน.... ลงนาม ...อาจารย ์ดร.ศุภรา เจริญภมูิ.....
3.  ก ำหนดให้ 1 คน ท ำงำน 230 วัน/ปี (ต าแหน่ง นักวชิาการศึกษา) (ต าแหน่ง หวัหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวชิาการ)

ผู้จดัท ำ ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ

แฟ้มเอกสารคา่

ระดบัคะแนน

เวลา

คู่มือการปฏบิตัิงาน Work Instructions (WI)

ข  ้
  
 

จดัท าใบรายวิชาที่สอน2

บนัทกึแจ้งหวัหน้าสาขา/อาจารย์ทกุ

ทา่นทราบขอให้ส่งคา่ระดบัคะแนน

ตามระยะเวลาที่ก าหนด

ตัวชีวั้ด (KQI)

แฟ้มเอกสารค่าระดบัคะแนน

ผลลพัท์กิจกรรมรอง ตวัชีว้ัด (kqi)

1

       ี ด        (    ี    พ  ธ์)
เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหสั)

ฝ่าย......บริการการศกึษา........      งาน....งานทะเบยีนและประมวลผลข้อมูล....      กิจกรรมหลัก ....การเก็บรวบรวมค่าระดับคะแนน...            ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครัง้......15…นาท/ี...1...ช่ัวโมง/.......1....วัน

ร้อยละ 100

จดุควบคมุ (control item) เป้าหมาย

Yes

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

               ข      

      ์

           

No

         ข        ค  
  ด บค    

        

  บ   ค    ด บ  
  ข      

พ  พ์ บบ   ์  บ
        ี    

คณ               

                

ค    ด บค    

      บ             
      ข         ข     

          ข  

          ค    ด บ
ค           ข     

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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      4.2 การส่งเกรดผ่านระบบ Internet (ขออนุมัติเกรดในระบบ มหาวิทยาลัย) 

 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                        งานทะเบียนและประมวลผล 
ช่งอ ………………นางสาวนันทิกา…………………………………….......นามสกุล ............อนุโต.............................................. รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 04 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การส่งเกรดผ่านระบบ Internet................................................................ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกลุ ……………เจริยภูม…ิ………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..……………………………………………………. 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2 . 1  ก า ร ส่ ง เ ก ร ด ผ่ า น ร ะ บ บ 
Internet  
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 2 ครั้ง/ปี 
  
 
 

2.1.1 บันทึกแจ้งหัวหน้าสาขาวิชา /อาจารย์ทุกท่าน
ทราบ ขอให้ส่งค่าระดับคะแนนในวันเวลาก าหนด 

- พิมพ์บันทึกข้อความE-office ลงนามรอง
คณบดฝี่ายวิชาการ 
- แจ้งหัวหน้าสาชาวิชา/อาจารย์ทุกท่านส่ง
เกรดในระบบออนไลน์ ตามก าหนดเวลา 

3 -บันทึกข้อความ 

15     

 

2.1.2 จัดท าใบรายวิชาทีงสอน -  จัดท าใบรายงานรายวิชาทีงสอน เพ่งอ
อาจารย์มาส่งและเซ็นช่งอส่ง 

3 -ใบรายงานรายวิชา
ทีงสอน 

30     

2.1.3 ตรวจสอบ/จดัท าสรุปเกรดทีงส่งในระบบ
ออนไลน์ ทั้งหมดของแต่ละภาคเรยีน 

- ตรวจสอบรายวิชาทีงส่งเกรดในระบบ
ออนไลน์ท้ังหมด 
- ดึงข้อมูลและจดัท าสรุปเกรดทีงสง่ในระบบ
ออนไลน์ท้ังหมด 

3 -สรุปเกรดทีงส่งใน
ระบบออนไลน ์

  1   

2.1.4 สรุปน าเกรดทีงส่งในระบบออนไลน์ ทั้งหมด เข้า
ทีงประชุมอนุมัตผิลการเรียนของคณะกรรมการประจ า
คณะ/คณะกรรมการวิชาการคณะ 

- สรุปน าเกรดทีงส่งในระบบออนไลน์ ทั้งหมด 
เข้าทีงประชุมอนุมตัิผลการเรียน 
- ประชุมอนุมัตผิลการเรยีน 

3  
  1   
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2.1.5 สรุปมติทีงประชุมอนุมัตผิลการเรยีน - จัดท าสรุปมติทีงประชุมอนุมัตผิลการเรยีน 3 -มติทีงประชุม   2   
2.1.6 ย่นยันส่งเกรดเข้าระบบฝ่ายทะเบียนออนไลน์ 
(rg.ssru.ac.th) 

- เข้าไปย่นยันส่งเกรดเข้าระบบฝ่ายทะเบียน
ออนไลน์ ทีละรายวิชาจนครบ 

3 -ข้อมูลการย่งนยันส่ง
เกรด 

    1 

 

 

2.1.7 ส่งบันทึกข้อความแนบรายงานผลคา่ระดับ
คะแนน พร้อมแนบ มติทีงประชุมอนุมัติไปยังกอง
บริการการศึกษา เพ่งอแสดงข้อมลูในระบบให้นักศึกษา
ทราบ 

- พิมพ์บันทึกข้อความ E-office แนบ
รายงานผลค่าระดับคะแนนและมติทีงประชุม
อนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา 

3 -บันทึกข้อความ 
-รายงานผลค่าระดับ
คะแนน 
มติทีงประชุม 

15     

รวม  5 1  
รวมระยะเวลาทั้งหมด  1 5  

 
 
 
 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจรยิภูมิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ (rg.ssru.ac.th) 

 

ช่งอ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 04 

งาน งานทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล 

กิจกรรมหลัก การส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ (rg.ssru.ac.th) 

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ    ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ (rg.ssru.ac.th) 

 1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ (rg.ssru.ac.th) 

 
2. ขอบเขตงาน 

            ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ (rg.ssru.ac.th) 

     ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

         3.1 บันทึกแจ้งหัวหน้าสาขาวิชา /อาจารย์ทุกท่านทราบ ขอให้ส่งค่าระดับคะแนนในวันเวลาก าหนด 
 - พิมพ์บันทึกข้อความE-office ลงนามรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
          - แจ้งหัวหน้าสาชาวิชา/อาจารย์ทุกท่านส่งเกรดในระบบออนไลน์ ตามก าหนดเวลา 
         3.2 จัดท าใบรายวิชาทีงสอน 
 -  จัดท าใบรายงานรายวิชาทีงสอน เพ่งออาจารย์มาส่งและเซ็นช่งอส่ง 
         3.3 ตรวจสอบ/จัดท าสรุปเกรดทีงส่งในระบบออนไลน์ ทั้งหมดของแต่ละภาคเรียน 
 - ตรวจสอบรายวิชาทีงส่งเกรดในระบบออนไลน์ทั้งหมด 
           - ดึงข้อมูลและจัดท าสรุปเกรดทีงส่งในระบบออนไลน์ทั้งหมด 
        
 
 

รหั
ส
หน่
วย

รหั
ส
ฝ่า

งา
น 
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         3.4 สรุปน าเกรดทีงส่งในระบบออน์ไลน์ ทั้งหมด เข้าทีงประชุมอนุมัติผลการเรียนของคณะอนุกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
 - สรุปน าเกรดทีงส่งในระบบออน์ไลน์ ทั้งหมด เข้าทีงประชุมอนุมัติผลการเรียน 
              - ประชุมอนุมัติผลการเรียน 
          3.5 สรุปมติทีงประชุมอนุมัติผลการเรียน 
 - จัดท าสรุปมติทีงประชุมอนุมัติผลการเรียน  
          3.6 ย่นยันส่งเกรดเข้าระบบฝ่ายทะเบียนออนไลน์ (rg.ssru.ac.th) 
   - เข้าไปย่นยันส่งเกรดเข้าระบบฝ่ายทะเบียนออนไลน์ ทีละรายวิชาจนครบ 
          3.7 ส่งบันทึกข้อความแนบรายงานผลค่าระดับคะแนน พร้อมแนบ มติทีงประชุมอนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา     
เพ่งอแสดงข้อมูล ในระบบให้นักศึกษาทราบ 
   - พิมพ์บันทึกข้อความ E-office แนบรายงานผลค่าระดับคะแนนและมติทีงประชุมอนุมัติไปยังกองบริการ
การศึกษา 
 
        4.  ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

        

 
5. 

 
การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 
มีจ านวน 

 
2 

 
หน่วยงาน 

 

 5.1 ฝ่ายวิชาการ 
5.2 กองบริการการศึกษา 

 
6. 

 
ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 

 
จ านวน 

 
- 

 
นาท ี

 
1 

 
ชังวโมง 

 
5 

 
วัน 
 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน - ฉบับ  
      

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.. ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริยภูมิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/คณบดี นาที ชม. วัน

1 บนัทกึแจ้งหวัหน้าสาขาวชิา /อาจารย์ทกุทา่น

ทราบ ขอให้ส่งคา่ระดบัคะแนนในวนัเวลา

ก าหนด

15

บนัทกึข้อความ ความถูกต้องของบนัทกึข้อความ บนัทกึข้อความ ร้อยละ 100 บนัทกึข้อความ

2 จดัท าใบรายวชิาทีส่อน

30

ใบรายงานรายวชิาทีส่อน ความถูกต้องใบรายงานรายวชิาที่

สอน

ใบรายงานรายวชิาทีส่อน ร้อยละ 100 ใบรายงานรายวชิาทีส่อน

3 ตรวจสอบ/จดัท าสรุปเกรดทีส่่งในระบบ

ออนไลน์ ทัง้หมดของแตล่ะภาคเรียน

1

สรุปเกรดทีส่่งในระบบออนไลน์ ความถูกต้องของสรุปเกรดทีส่่งใน

ระบบออนไลน์

สรุปเกรดทีส่่งในระบบออนไลน์ ร้อยละ 100 สรุปเกรดทีส่่งในระบบออนไลน์

4 สรุปน าเกรดทีส่่งในระบบออน์ไลน์ ทัง้หมด 

เข้าทีป่ระชมุอนมุตัิผลการเรียนของ

คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการ

วชิาการคณะ 1

5 สรุปมติทีป่ระชมุอนมุตัิผลการเรียน

2
มติทีป่ระชมุ ความถูกต้องของมติทีป่ระชมุ มติทีป่ระชมุ ร้อยละ 100 มติทีป่ระชมุ

6 ยืนยันส่งเกรดเข้าระบบฝ่ายทะเบียนออนไลน์

 (rg.ssru.ac.th)
1 ข้อมลูการยื่นยันส่งเกรด ความถูกต้องของข้อมลูการยื่นยันส่ง

เกรด

ข้อมลูการยื่นยันส่งเกรด ร้อยละ 100 ข้อมลูการยื่นยันส่งเกรด

7 ส่งบนัทกึข้อความแนบรายงานผลคา่ระดบั

คะแนน พร้อมแนบ มติทีป่ระชมุอนมุตัิไปยัง

กองบริการการศกึษา เพ่ือแสดงข้อมลูใน

ระบบให้นกัศกึษาทราบ

15 บนัทกึข้อความ

รายงานผลคา่ระดบัคะแนน

มติทีป่ระชมุ

บนัทกึข้อความ

รายงานผลคา่ระดบัคะแนน

มติทีป่ระชมุ

บนัทกึข้อความ

รายงานผลคา่ระดบัคะแนน

มติทีป่ระชมุ

ร้อยละ 100

ร้อยะละ 100

ร้อยละ 100

บนัทกึข้อความ

รายงานผลคา่ระดบัคะแนน

มติทีป่ระชมุ

5 1
1 5 ตวัชีว้ดั (KQI) การส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์

1.  กำรคิดปรมิำณงำน คิดปรมิำณงำนรวมใน 1 ปี
ลงนาม ....นางสาวนนัทิกา  อนโุต..…..   ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ.....

การส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ (rg.ssru.ac.th)
2.  ก ำหนดให้ 1 วัน = 7  ชัว่โมงท ำกำร

(ต าแหนง่ นกัวชิาการศึกษา) (ต าแหนง่ หัวหนา้ส านกังาน) (ต าแหนง่ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ) (rg.ssru.ac.th)
3.  ก ำหนดให้ 1 คน ท ำงำน 230 วัน/ปี 

ผู้จดัท ำ ผู้ควบคุม ผู้อนุมตัิ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ข  ้
  
 

กิจกรรมรอง เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหสั) เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล....      กิจกรรมหลัก ....การส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ ....            ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครัง้.......1..... นาที/ .......5........ ช่ัวโมง/ ........-........ วัน 

       ี ด       (    ี    พ  ธ์)

หมำยเหตุ

กองบริการ

การศึกษา
นักศึกษา ผลลพัท์

เวลา
ตัวชีว้ดั (kqi)จดุควบคุม (control item)

ร้อยละ 100

รวม

รวมระยะเวลาทัง้หมด

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

        

Yes

               ข      

      ์

           

No

พ  พ์บ     ข  ค   
             ์      

  ด    บ      
        ี     

      ์        ค    
    บบ      ์ 

ด  ข          ด       
   ด ี        บบ      ์

      บ        ี    
   ด    บบ      ์

    ข   ี                
     ี  

คณ        

พ    ณ         ี  

      ์        ค    
    บบ      ์ 

        ี                
     ี  

             ด ข    บบ
   บี        ์

   บ       
ด         

     
No

Yes

พ  พ์บ     ข  ค     บ      
  ค         ี       

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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4.3 การส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และการขอส่งระดับคะแนนล่าข้า  กรณีไม่มีชื่อลงทะเบียน 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                     งานทะเบียนและประมวลผล 
 

ช่งอ ……………นางสาวนันทิกา………………………………........นามสกุล .......................อนุโต........................................ รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 05 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และการขอส่งระดับคะแนนล่าช้า...... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกลุ ……………เจริยภูม…ิ………………….…………….  ต าแหน่ง …………………………รองคณบดฝี่ายวิชาการ…………………………..…… 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การส่งแก้ค่าระดับคะแนน I  
และการขอส่งระดับคะแนนล่าช้า  
กรณไีม่มีช่งอลงทะเบียน  
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง 1 ป ี
  

2.1.1 รับเอกสารการส่งแก้ค่าระดบัคะแนน I /รับใบ
รายการรับ-ส่งผลการเรียน จากอาจารย์และตรวจสอบ
คะแนนให้ตรงตามเกณฑ ์

- รับเอกสารการแก้ค่าระดับคะแนน I 
(กระดาษ) แนบใบรายการรับ-ส่งผลการ
เรียน 
- รับเอกสารการส่งค่าระดับคะแนนล่าช้า 
กรณไีม่มีช่งอลงทะเบียน (กระดาษ) แนบใบ
รายการรับ-ส่งผลการเรียน 

75 -เอกสารการแก้ค่า
ระดับคะแนน I 
-เอกสารส่งค่าระดับ
คะแนนกรณีไม่ช่งอ
ลงทะเบียน 
-ใบรายการรับ-
ส่งผลการเรียน 

10 

   

 

2.1.2 ตรวจสอบสถานะของนักศึกษา - ตรวจสอบสถานะของนักศึกษาว่าพ้น
สภาพหร่อไม่ รายวิชา ภาคเรียน และ
สถานะเกรดปัจจบุัน 

75  10 
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 2.1.3 จัดท าสรุปการส่งแก้ค่าระดบัคะแนน I และ 
จัดท าสรุปการส่งค่าระดับคะแนน กรณีทีงไม่มีช่งอใน
ระบบ 

 75 -สรุปการส่งแก้ค่า
ระดับคะแนน I  
-สรุปการส่งค่าระดับ
คะแนน กรณีทีงไม่มี
ช่งอในระบบ 

30 

   

 

 2.1.4 น าเอกสารแก้ค่าระดับคะแนน I /น าสรุปการส่ง
ค่าระดบัคะแนน กรณีทีงไม่มีช่งอในระบบเข้าทีงประชุม
เข้าทีงประชุมอนุมตัิผลการเรียนของคณะ 

- น าเอกสารแก้ค่าระดับคะแนน I /น าสรุป
การส่งค่าระดับคะแนน กรณีทีงไมม่ีช่งอใน
ระบบ 
- ประชุมอนุมัติผลการเรยีน 

75 
 

  

1   

 

2.1.5 ส่งบันทึกข้อความรายงานผลการประชุมอนุมัติ
ผลการเรยีนไปยังกองบริการการศกึษา 

- พิมพ์บันทึกข้อความ E-office แนบ
รายงานผลค่าระดับคะแนนและมติทีงประชุม
อนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา 

75 
 

-บันทึกข้อความ 
-รายงานผลค่าระดับ
คะแนน 
-มติทีงประชุม 

 

2   

2.1.6 เก็บใบรายการรับ-ส่งผลการเรียนไว้ทีงคณะ 
เพ่งอใหน้ักศึกษามาติดตาม 

- เก็บใบรายการรับ-ส่งผลการเรียนไว้ทีงคณะ 
รอนักศึกษามาตดิตาม 
-  จดบันทึกส่งสมุดรับส่งเกรดเก็บไว้ส าหรับ
เจ้าหน้าทีงและนักศึกษาตรวจสอบย้อนหลังได ้

75 
 

-ใบรายการรับส่งผล
การเรยีน 
 
-สมุดรับส่งเกรด 
 

20 

  

รวม 10 4   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 4 44  

 
 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจรยิภูมิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และการขอส่งระดับคะแนนล่าข้า  กรณีไม่มีช่งอลงทะเบียน 

 

ช่งอ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 05 

งาน งานทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล 

กิจกรรมหลัก การส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และการขอส่งระดับคะแนน  
ล่าช้ากรณีไม่มีช่งอลงทะเบียน 

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ    ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และการขอส่งระดับคะแนนล่าข้า  

กรณีไม่มีช่งอลงทะเบียน 

 1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และการขอส่งระดับคะแนนล่าข้า กรณีไม่มีช่งอลงทะเบียน 

 
2. ขอบเขตงาน 

   ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และการขอส่งระดับคะแนนล่าข้า กรณีไม่มีช่งอ
ลงทะเบียน ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 
 
3. 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

         3.1 รับเอกสารการส่งแก้ค่าระดับคะแนน I /รับใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน จากอาจารย์และตรวจสอบคะแนนให้ตรง
ตามเกณฑ์ 
 - รับเอกสารการแก้ค่าระดับคะแนน I (กระดาษ) แนบใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน 

- รับเอกสารการส่งค่าระดับคะแนนล่าช้า กรณีไม่มีช่งอลงทะเบียน (กระดาษ) แนบใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน 
       3.2 ตรวจสอบสถานะของนักศึกษา 
 - ตรวจสอบสถานะของนักศึกษาว่าพ้นสภาพหร่อไม่ รายวิชา ภาคเรียน และสถานะเกรดปัจจุบัน 
        
 
 
 

รห
ัสห

น่ว
ยง

าน
 

รห
ัสฝ่

าย
 

งา
น 
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       3.3 จัดท าสรุปการส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และ จัดท าสรุปการส่งค่าระดับคะแนน กรณีทีงไม่มีช่งอในระบบ  
       3.4 น าเอกสารแก้ค่าระดับคะแนน I /น าสรุปการส่งค่าระดับคะแนน กรณีทีงไม่มีช่งอในระบบเข้าทีงประชุมเข้าทีงประชุม 
     อนุมัติผลการเรียนของวิทยาลัย 
 - น าเอกสารแก้ค่าระดับคะแนน I /น าสรุปการส่งค่าระดับคะแนน กรณีทีงไม่มีช่งอในระบบ 

- ประชุมอนุมัติผลการเรียน 
      3.5 ส่งบันทึกข้อความรายงานผลการประชุมอนุมัติผลการเรียนไปยังกองบริการการศึกษา 
 - พิมพ์บันทึกข้อความ E-office แนบรายงานผลค่าระดับคะแนนและมติทีงประชุมอนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา 
      3.6 เก็บใบรายการรับ-ส่งผลการเรียนไว้ทีงคณะ เพ่งอให้นักศึกษามาติดตาม 
 - เก็บใบรายการรับ-ส่งผลการเรียนไว้ทีงคณะ รอนักศึกษามาติดตาม 

- จดบันทึกส่งสมุดรับส่งเกรดเก็บไว้ส าหรับเจ้าหน้าทีงและนักศึกษาตรวจสอบย้อนหลังได้ 
 
4.  ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

มีจ านวน 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

หน่วยงานอ่ืน 

 

 5.1 ฝ่ายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 

จ านวน 30 นาที        4 ชังวโมง 44 วัน   
 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  

 7.1  แบบฟอร์มค าร้องใบรับ-
ส่งผลการเรียนล่าช้า 
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ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.. ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริยภูมิ..... 

(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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อาจารย์ผู้ สอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี นาที ชม. วนั

1 รับเอกสารการส่งแก้ค่าระดบัคะแนน I /รับใบ

รายการรับ-ส่งผลการเรียน จากอาจารย์และ

ตรวจสอบคะแนนให้ตรงตามเกณฑ์

10

เอกสารการแก้ค่าระดบัคะแนน I

เอกสารส่งค่าระดบัคะแนนกรณี

ไมช่ื่อลงทะเบยีน

ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน

ความถกูต้องของเอกสารการแก้ค่าระดบั

คะแนน I

ความถกูต้องของเอกสารส่งค่าระดบั

คะแนนกรณีไมช่ื่อลงทะเบยีน

ความถกูต้องของใบรายการรับ-ส่งผลการ

เรียน

เอกสารการแก้ค่าระดบัคะแนน I

เอกสารส่งค่าระดบัคะแนนกรณีไมช่ื่อ

ลงทะเบยีน

ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เอกสารการแก้ค่าระดบัคะแนน I

เอกสารส่งค่าระดบัคะแนนกรณีไมช่ื่อ

ลงทะเบยีน

ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน

2 ตรวจสอบสถานะของนกัศึกษา

10

3 จดัท าสรุปการส่งแก้ค่าระดบัคะแนน I และ 

จดัท าสรุปการส่งค่าระดบัคะแนน กรณีทีไ่มมี่ช่ือ

ในระบบ 30

 สรุปการส่งแก้ค่าระดบัคะแนน I 

 

สรุปการส่งค่าระดบัคะแนน กรณี

ทีไ่มมี่ช่ือในระบบ

 ความถกูต้องของสรุปการส่งแก้ค่าระดบั

คะแนน I 

 ความถกูต้องของสรุปการส่งค่าระดบั

คะแนน กรณีทีไ่มมี่ช่ือในระบบ

 สรุปการส่งแก้ค่าระดบัคะแนน I 

 

สรุปการส่งค่าระดบัคะแนน กรณีทีไ่มมี่

ช่ือในระบบ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 สรุปการส่งแก้ค่าระดบัคะแนน I 

 

สรุปการส่งค่าระดบัคะแนน กรณีทีไ่มมี่

ช่ือในระบบ

4 น าเอกสารแก้ค่าระดบัคะแนน I /น าสรุปการส่ง

ค่าระดบัคะแนน กรณีทีไ่มมี่ช่ือในระบบเข้าที่

ประชมุเข้าทีป่ระชมุอนมุตัิผลการเรียนของคณะ

1

5 ส่งบนัทกึข้อความรายงานผลการประชมุอนมุตัิ

ผลการเรียนไปยงักองบริการการศึกษา
2 บนัทกึข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติทีป่ระชมุ

บนัทกึข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติทีป่ระชมุ

บนัทกึข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติทีป่ระชมุ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บนัทกึข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติทีป่ระชมุ

6 เก็บใบรายการรับ-ส่งผลการเรียนไว้ทีค่ณะ 

เพ่ือให้นกัศึกษามาติดตาม
20 ใบรายการรับส่งผลการเรียน

สมดุรับส่งเกรด

ความถกูต้องของใบรายการรับส่งผลการ

เรียน

ความถกูต้องของสมดุรับส่งเกรด

ใบรายการรับส่งผลการเรียน

สมดุรับส่งเกรด

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ใบรายการรับส่งผลการเรียน

สมดุรับส่งเกรด

10 4
30 4 44

1.  กำรคิดปรมิำณงำน คิดปรมิำณงำนรวมใน 1 ปี
ลงนาม ....นางสาวนนัทิกา  อนโุต..…..   ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ.....

2.  ก ำหนดให้ 1 วัน = 7  ชัว่โมงท ำกำร (ต าแหนง่ นกัวชิาการศึกษา) (ต าแหนง่ หัวหนา้ส านกังาน) (ต าแหนง่ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ)

3.  ก ำหนดให้ 1 คน ท ำงำน 230 วัน/ปี 
ผู้จดัท ำ ผู้ควบคุม ผู้อนุมตัิ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ข  ้
  
 

กิจกรรมรอง เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหสั)

ตัวชีวั้ด (KQI)

การส่งแก้ค่าระดบัคะแนน I และการขอ

ส่งระดบัคะแนนล่าข้า กรณีไมมี่ช่ือ

ลงทะเบยีน

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ....การส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และการขอส่งระดับคะแนนล่าข้า กรณีไม่มีช่ือลงทะเบียน ....            ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครัง้.......30...... นาที/ .........4........ ช่ัวโมง/ ..........44.......... วัน 

       ี ด       (    ี    พ  ธ์)

หมำยเหตุ

กองบริการการศกึษา นกัศกึษา ผลลพัท์
เวลา

การสง่แก้คา่ระดบัคะแนน I และการขอ

สง่ระดบัคะแนนลา่ข้า กรณีไม่มีช่ือ

ลงทะเบียน

ตวัชีว้ัด (kqi)จดุควบคมุ (control item)

ร้อยละ 100

รวม

รวมระยะเวลาทัง้หมด

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด    ี ด

FM-xx-yy

 บบ    ์

WI-xx-yy QM-xx-yy

        

Yes

  บ         บ

No
                  ค    ด บ

ค     I /  บ บ        บ-     
     ี  

            

    ข   ี                
     ี  

คณ        

พ    ณ         ี  

       ์         ข     
  ี  

        ี                
     ี  

   บ       
ด         

     
No

Yes

พ  พบ์     ข  ค     บ      
  ค         ี       

      บ     ข  

        

           ์     

No

  ด                ค    ด บ I    
  ณี    ี        บบ

Yes

No

Yes

   บ บ        บ-        
  ี    ด      ด  บ      ด

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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4.4 การส่งค่าระดับคะแนนผ่านระบบออนไลน์ล่าช้า 

 
ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 

 

                   งานทะเบียนและประมวลผล 
ช่งอ …………………นางสาวนันทิกา………………………………....... นามสกุล ...........อนุโต.................................................... รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 08 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การส่งค่าระดับคะแนนผ่านระบบออนไลนล์่าช้า........................................ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกลุ ……………เจริยภูม…ิ………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………รองคณบดีฝา่ยวิชาการ………………………………..… 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การส่งค่าระดับคะแนน
ผ่านระบบออนไลนล์่าช้า  
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง 1 ป ี
  
 

2.1.1 รับและตรวจสอบ บันทึกข้อความขอส่งผลการ
เรียนล่าช้าจากอาจารย์ผูส้อน 

-  รับบันทึกข้อความส่งผลการเรียนล่าช้าจาก
อาจารย์ผู้สอน 
- ตรวจสอบการส่งผลการเรียนในระบบ
ออนไลน์ว่าล่าช้าหร่อไม่ 

495 -บันทึกข้อความ 
 
-ใบส่งผลการเรียน
ในระบบออนไลน ์

15    

 

2.1.2 รวบรวม บันทึกข้อความ และ ใบส่งผลการเรียน
ในระบบ 

- รวบรวมบันทึกข้อความพร้อมใบส่งผลการ
เรียนในระบบของแต่ละวิชา 

495  
30    

2.1.3 น าเอกสารทั้งหมดเข้าทีงประชุมอนุมัติผลการ
เรียนของคณะ 
 

- น าเอกสารทั้งหมดเข้าทีงประชุมอนุมัติผล
การเรยีนของคณะ 

- ประชุมอนุมัตผิลการเรยีน 

495 -เอกสารการประชุม 
 1  

2.1.4 ย่นยันเกรดผา่นระบบออนไลน ์ - เข้าไปย่นยันส่งเกรดเข้าระบบฝ่ายทะเบียน
ออนไลน์ ทีละรายวิชาจนครบ 

495 -ข้อมูลการย่งนยันส่ง
เกรด 

20   

2.1.5 ส่งบันทึกข้อความรายงานผลการประชุมอนุมัติ
ผลการเรยีนไปยังกองบริการการศกึษา 

- พิมพ์บันทึกข้อความ E-office แนบ
รายงานผลค่าระดับคะแนนและมติทีงประชุม
อนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา 

495 -บันทึกข้อความ 
-รายงานผลค่าระดับ
คะแนน 

15   
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-มติทีงประชุม 
รวม 20 2   

รวมระยะเวลาทั้งหมด   165  
 
 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจรยิภูมิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การส่งค่าระดับคะแนนผ่านระบบออนไลน์ล่าช้า 
ช่งอ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 08 
งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 
กิจกรรมหลัก การส่งค่าระดับคะแนนผ่านระบบออนไลน์ล่าช้า 

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ    ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการส่งค่าระดับคะแนนผ่านระบบออนไลน์ล่าช้า 
 1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการส่งค่าระดับคะแนนผ่านระบบออนไลน์ล่าช้า 
 
2. ขอบเขตงาน 
          ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการส่งค่าระดับคะแนนผ่านระบบออนไลน์ล่าช้า ตลอดจนหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 
 
3. 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

                 3.1 รับและตรวจสอบ บันทึกข้อความขอส่งผลการเรียนล่าช้าจากอาจารย์ผู้สอน 
 -  รับบันทึกข้อความส่งผลการเรียนล่าช้าจากอาจารย์ผู้สอน 

- ตรวจสอบการส่งผลการเรียนในระบบออนไลน์ว่าล่าช้าหร่อไม่ 
    3.2 รวบรวม บันทึกข้อความ และ ใบส่งผลการเรียนในระบบ 
 - รวบรวมบันทึกข้อความพร้อมใบส่งผลการเรียนในระบบของแต่ละวิชา 
    3.3 น าเอกสารทั้งหมดเข้าทีงประชุมอนุมัติผลการเรียนของคณะ 
 - น าเอกสารทั้งหมดเข้าทีงประชุมอนุมัติผลการเรียนของคณะ 

- ประชุมอนุมัติผลการเรียน 
    3.4 ย่นยันเกรดผ่านระบบออนไลน์ 

- เข้าไปย่นยันส่งเกรดเข้าระบบฝ่ายทะเบียนออนไลน์ ทีละรายวิชาจนครบ 
    3.5 ส่งบันทึกข้อความรายงานผลการประชุมอนุมัติผลการเรียนไปยังกองบริการการศึกษา 
 - พิมพ์บันทึกข้อความ E-office แนบรายงานผลค่าระดับคะแนนและมติทีงประชุมอนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 
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4.  ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

     

 
5. 

 
การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 
มีจ านวน 

 
2 

 
หน่วยงาน 

 

 5.1 ฝ่ายวิชาการ 
5.2 กองบริการการศึกษา 

 
6. 

 
ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 

 
จ านวน 

 
- 

 
นาท ี

 
 

 
ชังวโมง 

 
165 

 
วัน 
 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน - ฉบับ  
      
 

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.. ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริยภูมิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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อาจารย์ผู้ สอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี นาที ชม. วนั

1 รับและตรวจสอบ บนัทกึข้อความขอ

ส่งผลการเรียนล่าช้าจากอาจารย์ผู้สอน

15

บนัทกึข้อความ

ใบส่งผลการเรียนในระบบ

ออนไลน์

ความถกูต้องของบนัทกึ

ข้อความ

ความถกูต้องของใบส่งผลการ

เรียนในระบบออนไลน์

บนัทกึข้อความ

ใบส่งผลการเรียนในระบบ

ออนไลน์

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บนัทกึข้อความ

ใบส่งผลการเรียน

ในระบบออนไลน์

2 รวบรวม บนัทกึข้อความ และ ใบ

ส่งผลการเรียนในระบบ
30

3 น าเอกสารทัง้หมดเข้าทีป่ระชมุอนมุตัิ

ผลการเรียนของคณะ

1

เอกสารการประชมุ ความถกูต้องของเอกสารการ

ประชมุ

เอกสารการประชมุ ร้อยละ 100 เอกสารการประชมุ

4 ยนืยนัเกรดผ่านระบบออนไลน์ 20 ข้อมลูการยืน่ยนัส่งเกรด ความถกูต้องของข้อมลูการยืน่

ยนัส่งเกรด

ข้อมลูการยืน่ยนัส่งเกรด ร้อยละ 100 ข้อมลูการยืน่ยนัส่ง

เกรด

5 ส่งบนัทกึข้อความรายงานผลการ

ประชมุอนมุตัิผลการเรียนไปยงักอง

บริการการศึกษา

15 บนัทกึข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติทีป่ระชมุ

บนัทกึข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติทีป่ระชมุ

บนัทกึข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติทีป่ระชมุ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บนัทกึข้อความ

รายงานผลค่า

ระดบัคะแนน

มติทีป่ระชมุ

20 2
165

1.  กำรคิดปรมิำณงำน คิดปรมิำณงำนรวมใน 1 ปี

2.  ก ำหนดให ้1 วนั = 7  ชั่วโมงท ำกำร ลงนาม ....นางสาวนันทกิา  อนุโต..…..   ลงนาม...นางสาวน้ าทพิย ์ กลีบบวับาน.... ลงนาม ...อาจารย ์ดร.ศุภรา เจริญภมูิ.....

3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วนั/ป ี (ต าแหน่ง นักวชิาการศึกษา) (ต าแหน่ง หวัหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวชิาการ)
ผู้จดัท ำ ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ

คู่มือการปฏบิตัิงาน Work Instructions (WI)
ข  ้
  
 

กิจกรรมรอง เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหสั)

ตัวชีวั้ด (KQI)

การส่งค่าระดบัคะแนนผ่าน

ระบบออนไลน์ล่าช้า

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศกึษา........      งาน....งานทะเบยีนและประมวลผลข้อมูล....      กิจกรรมหลัก ....การส่งค่าระดับคะแนนผ่านระบบออนไลน์ล่าช้า ....            ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครัง้.......-....... นาท/ี .........-..... ช่ัวโมง/ ..........165.......... วัน 

       ี ด       (    ี    พ  ธ์)

หมำย
เหตุ

กองบริการการศกึษา

รวมระยะเวลาทัง้หมด

นกัศกึษา ผลลพัท์
เวลา

การสง่คา่ระดบั

คะแนนผา่นระบบ

ออนไลน์ลา่ช้า

ตวัชีว้ัด (kqi)จดุควบคมุ (control item)

ร้อยละ 100

รวม

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

        

Yes

  บ         บ

No
    บ     ข  ค   ข    
ค                บบ

      บ     ข  ค       
 บ          ี  

    ข   ี                
     ี  

คณ        

พ    ณ         ี  

      ์          ข     
  ี  

        ี                
     ี  

             ด ข    บบ
   บี        ์

   บ       
ด         

     
No

Yes

พ  พ์บ     ข  ค     บ      
  ค         ี       

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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4.5 การขอคืนสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า 

 
ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 

 

      งานทะเบียนและประมวลผล 
ช่งอ……………นางสาวนันทิกา………………………………นามสกุล..............................อนุโต...................................... รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 06 
ฝ่าย บริการการศึกษา............................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การขอค่นสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ.......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกลุ ……………เจริยภูม…ิ………………….…………….  ต าแหน่ง ………………รองคณบดีฝ่ายวิชาการ……………………………………..………………… 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การขอค่นสภาพนักศึกษา/การ
ขอลงทะ เบี ยน เรี ยนและช าระ
ค่าลงทะเบียนล่าช้า 
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง 1 ป ี
  

2.1.1 นักศึกษาย่งนใบค าร้องและใบลงทะเบียนเรียน 
ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้อง 

- รั บใบค าร้ องและใบลงทะเบี ยนเรี ยน 
ตรวจสอบสภาพการพ้นสภาพและกรอก
เอกสารถูกต้องหร่อไม ่

30 -ใบค าร้องฝา่ย
วิชาการ 
-ใบลงทะเบยีนแสดง
รายวิชา 

5    

2.1.2  พิจารณารายละเอยีดการลงทะเบียนว่า 
ลงทะเบียนตามหลักสตูรหร่อไม ่

- พิจารณารายละเอียดของการลงทะเบียน
ตามหลักสูตรหร่อไม ่
- พิจารณามรีายวิชาทีงลงทะเบยีนตรงตาม
ภาคเรยีนหร่อไม ่

30  5   

2.1.3  ท า Scan และจดัท าบันทึกข้อความทาง E-
office ส่งกองบริการการศึกษา 

- Scan ใบค าร้องและรายละเอียดของ
รายวิชาทั้งหมด 
- พิมพ์บันทึกข้อความทาง E-office ผ่าน
รองคณบดีหร่อคณบดีลงนาม ส่งกองบริการ
การศึกษา 

30 -บันทึกข้อความ 15   

2.1.4 ติดตามตรวจสอบการย่งนเร่งองส าเนาเอกสารและ - ตรวจสอบและตดิตามการย่งนเร่งอง 30 -เอกสารค่นสภาพ 30   
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ติดต่อนักศึกษา ผลส าเร็จหร่อไม ่
- เม่งอด าเนินการเสร็จ ส าเนาเอกสาร จัดเก็บ
แฟ้ม และตดิต่อนักศึกษามารับ 

และลงทะเบียนเรียน
ล่าช้า 

รวม 55    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 6 3  

 

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจรยิภูมิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การขอค่นสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า 
 

ช่งอ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 06 
งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 
กิจกรรมหลัก การขอค่นสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและช าระ 

ค่าลงทะเบียนล่าช้า 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ    ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการขอค่นสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและช าระ

ค่าลงทะเบียนล่าช้า 
 1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการขอค่นสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า 
 
2. ขอบเขตงาน 
   ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการขอค่นสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า 
 ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 
 
3. 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

             3.1 นักศึกษาย่งนใบค าร้องและใบลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้อง 
 - รับใบค าร้องและใบลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบสภาพการพ้นสภาพและกรอกเอกสารถูกต้องหร่อไม่ 
    3.2 พิจารณารายละเอียดการลงทะเบียนว่า ลงทะเบียนตามหลักสูตรหร่อไม่ 
 - พิจารณารายละเอียดของการลงทะเบียนตามหลักสูตรหร่อไม่ 

- พิจารณามีรายวิชาทีงลงทะเบียนตรงตามภาคเรียนหร่อไม่ 
    3.3 ท า Scan และจัดท าบันทึกข้อความทาง E-office ส่งกองบริการการศึกษา 
 - Scan ใบค าร้องและรายละเอียดของรายวิชาทั้งหมด 

- พิมพ์บันทึกข้อความทาง E-office ผ่านรองคณบดีหร่อคณบดีลงนาม ส่งกองบริการการศึกษา 
     3.4 ติดตามตรวจสอบการย่งนเร่งองส าเนาเอกสารและติดต่อนักศึกษา 
 - ตรวจสอบและติดตามการย่งนเร่งอง ผลส าเร็จหร่อไม่ 
 - เม่งอด าเนินการเสร็จ ส าเนาเอกสาร จัดเก็บแฟ้ม และติดต่อนักศึกษามารับ 
 
 
 
 
 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 
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4.  ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
       

 

 

 

 
 
5. 

 
 
การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 
 
มีจ านวน 

 
 

2 

 
 
หน่วยงาน 

 

 5.1 ฝ่ายวิชาการ 
5.2 กองบริการการศึกษา 

 
6. 

 
ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 

 
จ านวน 

 
30 

 
นาท ี

 
6 

 
ชังวโมง 

 
3 

 
วัน 
 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 2 ฉบับ  
 7.1  แบบฟอร์มค าร้องขอ

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
7.2 แบบฟอร์มค าร้องขอค่นสภาพ
และรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ล่าช้า 

 1 
 
      1               

ฉบับ 
 
ฉบับ 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.. ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริยภูมิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้ สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี นาที ชม. วนั

1 นกัศึกษายืน่ใบค าร้องและใบ

ลงทะเบยีนเรียน ตรวจสอบเอกสาร

และความถกูต้อง

5

ใบค าร้องฝ่ายวชิาการ

ใบลงทะเบยีนแสดงรายวชิา

ความถกูต้องของใบค าร้อง

ฝ่ายวชิาการ

ความถกูต้องของใบ

ลงทะเบยีนแสดงรายวชิา

ใบค าร้องฝ่ายวชิาการ

ใบลงทะเบยีนแสดงรายวชิา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ใบค าร้องฝ่าย

วชิาการ

ใบลงทะเบยีนแสดง

รายวชิา

2 พิจารณารายละเอียดการลงทะเบยีน

วา่ ลงทะเบยีนตามหลักสูตรหรือไม่

5

3 ท า Scan และจดัท าบนัทกึข้อความ

ทาง E-office ส่งกองบริการการศึกษา
15 บนัทกึข้อความ ความถกูต้องของบนัทกึ

ข้อความ

บนัทกึข้อความ ร้อยละ 100 บนัทกึข้อความ

4 ตรวจสอบการยืน่เร่ือง ผลส าเร็จหรือไม่

  ส าเนาเอกสารและติดต่อนกัศึกษา
30 เอกสารคืนสภาพและ

ลงทะเบยีนเรียนล่าช้า

ความถกูต้องของเอกสารคืน

สภาพและลงทะเบยีนเรียน

เอกสารคืนสภาพและลงทะเบยีน

เรียน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เอกสารคืนสภาพ

และลงทะเบยีนเรียน

รวม 55
รวมระยะเวลาทัง้หมด 30 6 3

1.  กำรคิดปรมิำณงำน คิดปรมิำณงำนรวมใน 1 ปี

2.  ก ำหนดให้ 1 วัน = 7  ชัว่โมงท ำกำร
ลงนาม ....นางสาวนนัทิกา  อนโุต..…..   ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ.....

3.  ก ำหนดให้ 1 คน ท ำงำน 230 วัน/ปี 
(ต าแหนง่ นกัวชิาการศึกษา) (ต าแหนง่ หัวหนา้ส านกังาน) (ต าแหนง่ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ)

ผู้จดัท ำ ผู้ควบคุม ผู้อนุมตัิ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ข  ้
  
 

กิจกรรมรอง เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหสั)

ตัวชีวั้ด (KQI)

เอกสารคืนสภาพและลงทะเบยีน

เรียนและช าระเงินค่าลงทะเบยีน

ล่าช้า

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล....      กิจกรรมหลัก ....การขอคืนสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า....            ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครัง้......30...... นาที/ ........6...... ช่ัวโมง/ ........3......... วัน 

       ี ด       (    ี    พ  ธ์)

หมำยเหตุ

กองบริการการศกึษา นกัศกึษา ผลลพัท์
เวลา

เอกสารคนืสภาพ

และลงทะเบียน

เรียนและช าระเงิน

คา่ลงทะเบียนลา่ช้า

ตวัชีว้ัด (kqi)จดุควบคมุ (control item)

ร้อยละ 100

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

            ค      

พ    ณ      

ด             บบ

      บ         /
            

  ด   บ          
       

     

No

No
Yes

      บ   พข  
        /             

        

          บ       ี 
ด             

Yes

พ  พ์บ     ข  ค   
พ     Scan ค      

พ    ณ              
               

      บ             
  ค  ี  
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4.6 การสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ท้ังสาขา/คณะ 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                       งานทะเบียนและประมวลผล 
 

ช่งอ ……………………นางสาวนันทิกา……………………………………........นามสกุล.............อนุโต............................................. รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 09 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ทั้งสาขา/คณะ......................................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกลุ ……………เจริยภูม…ิ………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………รองคณบดฝีา่ยวิชาการ.……………………… 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การสรุปคะแนนประเมิน 
อาจารย์ทั้งสาขา/คณะ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 2 ครั้ง /ปี 
  

2.1.1 ตรวจสอบข้อมูลจากระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผลด าเนินการผลคะแนนประเมินจากระบบ  

- ตรวจสอบข้อมลูจากระบบงานทะเบียน
และประมวลผล ว่าถูกต้องหร่อไม ่จ านวน
กลุ่มตัวอย่างเท่าไร มรีายวิชาครบหร่อไม ่
 

3  

20   

 

2.1.2 รวบรวมโดยปริ้นรายงานคะแนนประเมินต่อ
รายวิชา/อาจารย์/คณะ 

- ปริ้นรายงานคะแนนประเมินต่อรายวิชา/
อาจารย์/คณะ 
- รวบรวมเก็บเอกสารลงในแฟ้ม 
 

3 -รายงานคะแนน
ประเมินต่อรายวิชา/
อาจารย์/คณะ 
- แฟ้มเอกสาร 

 2  

2.1.3 สรุปคะแนนประเมินของอาจารย ์ - ดึงข้อมูลในระบบน ามาท าเป็นตารางสรุป
คะแนนประเมินอาจารย์ตามรายวชิา/
อาจารยผ์ู้สอน/สาขาวิชา/คณะ 
 

3 -ตารางสรุปคะแนน
ตามรายวิชา/อาจารย์
ผู้สอน/สาขาวิชา/คณะ 

 2  

2.1.4 เสนอต่อรองคณบดฝี่ายวิชาการ/คณบด/ี
หน่วยงานทีงเกีงยวข้อง 

- เสนอตารางสรุปคะแนนประเมินอาจารย์
ตามรายวิชา/อาจารย์ผูส้อน/สาขา/คณะ 

3 -ตารางสรุปคะแนน
ตามรายวิชา/อาจารย์

15   
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เสนอต่อผูบ้ริหาร, อาจารย์และหน่วยงานทีง
เกีงยวข้อง 
 

ผู้สอน/สาขาวิชา/คณะ 

รวม 35 4   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 45 6 1  

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจรยิภูมิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 
 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ทั้งสาขา/คณะ 
 1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ทั้งสาขา/คณะ 
 
2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ทั้งสาขา/คณะ ตลอดจนหน่วยงาน 
และผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 
 
3. 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

          3.1 ตรวจสอบข้อมูลจากระบบงานทะเบียนและประมวลผลด าเนินการผลคะแนนประเมินจากระบบ 
 - ตรวจสอบข้อมูลจากระบบงานทะเบียนและประมวลผล วา่ถูกต้องหร่อไม่ จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่าไร มีรายวิชาครบ
หร่อไม่ 
         3.2 รวบรวมโดยปริ้นรายงานคะแนนประเมินต่อรายวิชา/อาจารย์/คณะ 
 - บริ้นรายงานคะแนนประเมินต่อรายวิชา/อาจารย์/คณะ 

- รวบรวมเก็บเอกสารลงในแฟ้ม 
         3.3 สรุปคะแนนประเมินของอาจารย์ 
 - ดึงข้อมูลในระบบน ามาท าเป็นตารางสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ตามรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน/สาขาวิชา/คณะ 
          3.4 เสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี/หน่วยงานทีงเกีงยวข้อง 
 - เสนอตารางสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ตามรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน/สาขา/คณะ เสนอต่อผู้บริหารและ 
                หน่วยงานทีงเกีงยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมหลัก การสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ทั้งสาขา/คณะ 
ช่งอ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 09 
งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 
กิจกรรมหลัก การสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ทั้งสาขา/คณะ 

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ    ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 
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     4.  ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

       

 
5. 

 
การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 
มีจ านวน 

 
- 

 
หน่วยงาน 

 

 
6. 

 
ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 

 
จ านวน 

 
45 

 
นาท ี

 
6 

 
ชังวโมง 

 
1 

 
วัน 
 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน - ฉบับ  
      

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.. ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริยภูมิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี หวัหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ นาที ชม. วนั

1

ตรวจสอบข้อมลูจาก

ระบบงานทะเบียนและ

ประมวลผลด าเนินการผล

คะแนนประเมินจากระบบ

20

2

รวบรวมโดยปริน้รายงาน

คะแนนประเมินตอ่รายวชิา/

อาจารย์/คณะ
2

รายงานคะแนนประเมินตอ่

รายวิชา/อาจารย์/คณะ

แฟ้มเอกสาร

ความถกูต้องของรายงาน

คะแนนประเมินตอ่รายวิชา/

อาจารย์/คณะ

แฟ้มเอกสาร

รายงานคะแนนประเมินตอ่

รายวิชา/อาจารย์/คณะ

แฟ้มเอกสาร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

รายงานคะแนนประเมิน

ตอ่รายวิชา/อาจารย์/คณะ

แฟ้มเอกสาร

3
สรุปคะแนนประเมินของ

อาจารย์

2 ตารางสรุปคะแนนตาม

รายวิชา/อาจารย์ผู้สอน/

สาขาวิชา/คณะ

ความถกูต้องของตารางสรุป

คะแนนตามรายวิชา/อาจารย์

ผู้สอน/สาขาวิชา/คณะ

ตารางสรุปคะแนนตาม

รายวิชา/อาจารย์ผู้สอน/

สาขาวิชา/คณะ

ร้อยละ 100 ตารางสรุปคะแนนตาม

รายวิชา/อาจารย์ผู้สอน/

สาขาวิชา/คณะ

4

เสนอตอ่รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ/คณบด/ีหนว่ยงานที่

เก่ียวข้อง

15 ตารางสรุปคะแนนตาม

รายวิชา/อาจารย์ผู้สอน/

สาขาวิชา/คณะ

ความถกูต้องของตารางสรุป

คะแนนตามรายวิชา/อาจารย์

ผู้สอน/สาขาวิชา/คณะ

ตารางสรุปคะแนนตาม

รายวิชา/อาจารย์ผู้สอน/

สาขาวิชา/คณะ

ร้อยละ 100 ตารางสรุปคะแนนตาม

รายวิชา/อาจารย์ผู้สอน/

สาขาวิชา/คณะ

35 4
45 6 1

1.  กำรคิดปรมิำณงำน คิดปรมิำณงำนรวมใน 1 ปี ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..   ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย ์ กลีบบวับาน.... ลงนาม ...อาจารย ์ดร.ศุภรา เจริญภมู.ิ....
2.  ก ำหนดให ้1 วนั = 7  ชั่วโมงท ำกำร (ต าแหน่ง นักวชิาการศึกษา) (ต าแหน่ง หวัหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวชิาการ)
3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วนั/ป ี ผู้จัดท ำ ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ

การสรุปคะแนนประเมิน

อาจารย์ทัง้สาขา/คณะ

หนว่ยงาน/ผู้ เก่ียวข้อง เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหสั) จดุควบคมุ (control item) ตวัชีว้ัด (kqi) เป้าหมาย ผลลพัท์
เวลา

รวมระยะเวลาทัง้หมด

หมำย
เหตุ

ฝ่าย......บริการการศกึษา........      งาน ...งานทะเบยีนและประมวลผลข้อมูล....      กิจกรรมหลัก ...การสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ทัง้สาขา/คณะ....            ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครัง้ .......45....... นาท/ี .........6........ ช่ัวโมง/ ..........1......... วัน 

คณ                         ด   

คู่มือการปฏบิตัิงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100ตัวชีวั้ด (KQI)

การสรุปคะแนนประเมิน

อาจารย์ทัง้สาขา/คณะ

ข  ้
  
 

รวม

          

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

ด  ข         บบ     ด   
         ค          

        

      บข        
  บบ   บี  

  บ   บ         

            บ   บ      
         ี   ี   ข   

บ   ้      ค    
       

  บ        ด   บ
       

  บ   บ           บ   บ         

 

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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 4.7 การจัดท าซองอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 

 

      งานทะเบียนและประมวลผล 
 

ช่งอ ………………นางสาวนันทิกา………………………………………....... นามสกุล .................อนุโต.......................................... รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 1 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การจัดท าซองอาจารย์ทีงปรึกษา.................................................................. 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกลุ ……………เจริยภูม…ิ………………….…………….  ต าแหน่ง ………………รองคณบดีฝ่ายวิชาการ……………………………………………. 
 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าซองอาจารย์ทีงปรึกษา 
- หน่วยนับ : หมู่เรียน 
- จ านวนหมู่เรียน 
 

2.1.1 ด าเนินการท าข้อมูลรายละเอียดหน้าซอง พิมพ์รายละเอียดข้อมูลต่างๆ  35 ใ บ ป ะ ห น้ า ซ อ ง
เอกสาร 

5 
  

 

2.1.2 ด าเนินการท าเล่มรับ-ส่งซองเอกสาร พิมพ์รายละเอียดการรับ-ส่งซองเอกสารใน
แต่ละภาคเรียน 

35 เล่มเอกสารการ
รับ-ส่ง 

30 
  

2.1.3 ด าเนินการจัดท าใบรายช่งอ น าข้อมูลรายช่งอนักศึกษาจากระบบงาน
ทะเบียน คัดลอกมาใส่ในแบบฟอร์ม 

35 ใบรายช่งอ 
5 

  

2.1.4 บรรจุใบรายช่งอและเอกสารต่างๆลงในซอง นับแบบฟอร์ม เอกสารบันทึกการให้
ค าปรึกษา (อป.4) ตามจ านวนในใบรายช่งอ 
พร้อมใส่ใบรายช่งอลงในซอง 

35 เอกสารบันทึกการ
ให้ค าปรึกษา (อป.
4) 

8 
  

2.1.5 ตรวจสอบซองเอกสาร  35  2   
2.1.6 ด าเนินการส่งไปยังสาขาวิชา ซองเอกสารอาจารย์ทีงปรึกษา 

สมุดเซ็นรับ-ส่งเอกสาร 
35 ล า ย เ ซ็ น รั บ -ส่ ง 

เ อกสา รถู กต้ อ ง 
ครบถ้วน 

10 
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รวม 60    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 50 5 1  

 
 
 
 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจรยิภูมิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การจัดท าซองอาจารย์ทีงปรึกษา 

ช่งอ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 11 

งาน งานทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล 

กิจกรรมหลัก การจัดท าซองอาจารย์ทีงปรึกษา 

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ    ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าซองอาจารย์ทีงปรึกษา ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วน
เกีงยวข้อง 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

         3.1  ด าเนินการท าข้อมูลรายละเอียดหน้าซอง 
           -  พิมพ์รายละเอียดข้อมูลต่างๆ 
         3.2 ด าเนินการท าเล่มรับ-ส่งซองเอกสารในแต่ละภาคเรียน 
          - พิมพ์รายละเอียดการรับ-ส่งซองเอกสารในแต่ละภาคเรียน 
         3.3 ด าเนินการจัดท าใบรายช่งอ 
          - น าข้อมูลรายช่งอนักศึกษาจากระบบงานทะเบียน คัดลอกมาใส่ในแบบฟอร์ม 
         3.4 บรรจุใบรายช่งอและเอกสารต่างๆลงในซอง 
          - นับแบบฟอร์มเอกสารบันทึกการให้ค าปรึกษา (อป.4) ตามจ านวนในใบรายช่งอ พร้อมใส่ใบรายช่งอลงในซอง 
         3.5 ตรวจสอบซองเอกสาร 
         3.6 ด าเนินการส่งไปยังสาขาวิชา 
          - น าซองเอกสารไปยังอาจารย์ทีงปรึกษาสาขาวิชา 
 
 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 
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4.  ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      

 

5. 

 

การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 

มีจ านวน 

 

- 

 

หน่วยงาน 

 

 

6. 

 

ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 

 

จ านวน 

 

50 

 

นาท ี

 

5 

 

ชังวโมง 

 

1 

 

วัน 

 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  

 7.1  แบบฟอร์มค าร้องบันทึกการ
ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ทีงปรึกษา 

จ านวน       1  ฉบับ  

 

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริยภูมิ..... 

(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ภาควิชา/สาขาวิชา นาที ชม. วนั

   

1 ด าเนินการท าขอ้มูลรายละเอยีดหน้าซอง 5

ร้อยละ 100 เอกสาร

รายละเอียดหน้าซอง

2 ด าเนินการท าเล่มรับ-ส่งซองเอกสาร 30

ร้อยละ 100 เล่มรับ-ส่งซอง

เอกสาร

3 ด าเนินการจัดท าใบรายชื่อ 5

ร้อยละ 100 ใบรายช่ือนกัศกึษา

4 บรรจุใบรายชื่อและเอกสารต่างๆลงในซอง 8

ร้อยละ 100 แบบฟอร์ม(อป.4)

ใบรายช่ือนกัศกึษา

5 ตรวจสอบซองเอกสาร 2

ร้อยละ 100 เอกสารถูกต้อง

ครบถ้วน

6 ด าเนินการส่งไปยงัภาควชิา/สาขาวชิา 10

ร้อยละ 100 ชองเอกสาร
อาจารย์ทีป่รึกษา

60 ร้อยละ 100

- - 5

หมำยเหตุ

1.  กำรคิดปรมิำณงำน คิดปรมิำณงำนรวมใน 1 ปี
ลงนาม ....นางสาวนันทกิา  อนุโต..…..   ลงนาม...นางสาวน้ าทพิย ์ กลีบบวับาน....

2.  ก ำหนดให ้1 วนั = 7  ชั่วโมงท ำกำร
(ต าแหน่ง นักวชิาการศึกษา) (ต าแหน่ง หวัหน้าส านักงาน)

3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วนั/ป ี
ผู้จดัท ำ ผู้ควบคุม

 แบบฟอร์มเอกสารบนัทกึการ

ให้ค าปรึกษา (อป. 4)

ตวัชี วัด (KQI) 
ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรท ำ
ซองอำจำรยท์ีป่รึกษำไดท้นั
ตำมเวลำทีก่ ำหนด

ซองอำจำรยท์ี่
ปรึกษำ

รายละเอียดเล่มรับ-ส่งซอง

เอกสาร

 - ชองเอกสารอาจารย์ทีป่รึกษา
 - สมดุเซ็นรับ-ส่งซองเอกสาร

ลายเซ็นรับ-ส่ง เอกสารถกูต้อง 
ครบถว้น

ชองเอกสารอาจารย์ทีป่รึกษา
สมดุเซ็นรับ-ส่งซองเอกสาร

เอกสารถูกต้องครบถ้วน

ลงนาม ...อาจารย ์ดร.ศุภรา เจริญภมูิ.....

(ต าแหน่ง หวัหน้าส านักงาน)

ผู้อนุมัติ

รวม

ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ช่ือสาขา 

วิชา ชัน้ปี และหมูเ่รียนถูกต้อง

รายละเอียดข้อมลูในเล่มรับ-

ส่งถูกต้อง

รายช่ือนกัศกึษาถูกต้อง

แบบฟอร์มถูกต้องตามจ านวน

นกัศกึษา

เอกสารถูกต้องครบถ้วน

 - ค าสั่งแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา

 - ปฏทินิกิจกรรมวิชาการ ในแตล่ะ

ภาคเรียน

 - ค าสั่งแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา

 - ใบรายช่ือนกัศกึษา ตามสาขา

และหมูเ่รียน

 - แบบฟอร์มเอกสารบนัทกึการ

ให้ค าปรึกษา (อป. 4)

รวมระยะเวลำทั งหมด

คู่มือกำรปฏบิตังิำน Work Instructions (WI)

ฝ่ำย......บริกำรกำรศึกษำ........      งำน....ทะเบยีนและประมวลผลข้อมูล....      กิจกรรมหลกั ..ซองอำจำรยท์ีป่รึกษำ ....        ระยะเวลำทีใ่ช้ปฏิบตังิำน/หน่วย/ ครั ง ......5......วัน.....-........ ชั่วโมง.......-.......นำที

ข  ้             
       ี ด (    ี    พ  ธ์) เวลา

เอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

เอกสารรายละเอียดหน้าซอง

 ใบรายช่ือนกัศกึษา ตามสาขา

และหมูเ่รียน

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริงมต้น

พิมพ์รายละเอียดข้อมูลต่างๆ

พิมพ์รายละเอียดการรับ-ส่ง
ซองเอกสาร

คัดลอกรายช่งอนักศึกษามาใส่ใน
แบบฟอร์ม

นับแบบฟอร์ม (อป.4) พร้อมใบ
รายช่งอบรรจุลงซอง 

ส่งซองไปยังภาควิชา/สาขาวิชา

ส้ินสุด

ตรวจสอบ

yes

no

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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4.8 การยื่นค าร้องขอสอบภายหลัง 

 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานทะเบียนและประมวลผล 
ช่งอ …………………นางสาวนันทิกา…………………………………...นามสกุล ...................................อนุโต.................................................... รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 10 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การย่งนค าร้องขอสอบภายหลัง..................................................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริยภูมิ…………………….…………….  ต าแหน่ง …………………รองคณบดีฝ่ายวิชาการ…………………………………..…………… 

1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
     1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน  และเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1. การย่งนค าร้องขอสอบภายหลัง 
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง  1 ป ี
 

2.1.1.รับค าร้องจากนักศึกษา  - พิจารณาเน่้อหาค าร้องของนักศึกษา 15 แบบฟอร์มค าร้อง 10    
2.1.2. ตรวจสอบเอกสารค าร้อง  - ตรวจสอบความถูกต้องของค าร้องให้

กรอกอย่างถูกต้อง 
15 ข้อมูลของเอกสาร 20    

2.1.3 น าส่งเข้าคณะกรรมการวิขาการ/คณะกรรมการทีง
แต่ตั้งพิจารณา 

 - น า เ สนอคณะกร รมกา ร วิ ช าก า ร
พิจารณา 

15 ต้นฉบับ    1    

2.1.4 ประกาศอนุมัติผลการพิจารณาการขอสอบ
ภายหลัง 

 - จัดท าประกาศการอนุมัติผลขอสอบ
ภายหลัง 

15 ประกาศ 10     

2.1.5 แจ้งอาจารย์/นักศึกษารับประกาศเพ่งอขอสอบ  - แจ้งนักศึกษารับเอกสารประกาศการ
อนุมัติเพ่งอน าไปขอสอบกับอาจารย์ผู้สอน 

15 เอกสารประกาศ
การอนุมัติ 

10    

รวม 50 1   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 6 3  
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ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจรยิภูมิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การย่งนค าร้องขอสอบภายหลัง 

ช่งอ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 10 
งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 
กิจกรรมหลัก การย่งนค าร้องขอสอบภายหลัง 

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ    ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่งอให้เข้าใจงานตามกระบวนการทีงถูกต้อง 
 1.2 เพ่งอให้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน 
 
2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการย่งนค าร้องขอสอบภายหลัง 
 
3. 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

          33.1 รับค าร้องจากนักศึกษา 
          -พิจารณาเน่้อหาค าร้อง 
    3.2 ตรวจสอบเอกสารค าร้อง 
          -ตรวจสอบความถูกต้องของค าร้องให้กรอกอย่างถูกต้อง 
    3.3 น าส่งเข้าคณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการทีงแต่งตั้งพิจาณา 
         -น าเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา 
    3.4 ประกาศอนุมัติผลการพิจารณาขอสอบภายหลัง 
         -จัดท าประกาศการอนุมัติการขอสอบภายหลัง 
    3.5 แจ้งอาจารย์/นักศึกษารับประกาศเพ่งอขอสอบ 
         - แจ้งนักศึกษารับเอกสารประกาศอนุมัติเพ่งอน าไปขอสอบกับอาจารย์ผู้สอน(ดังเอกสารแนบ) 
 
4.  ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. 

 
การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 
มีจ านวน 

 
- 

 
หน่วยงาน 

 

 
6. 

 
ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 

 
จ านวน 

 
30 

 
นาท ี

 
6 

 
ชังวโมง 

 
3 

 
วัน 
 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1  แบบฟอร์มค าร้องขอสอบ

ย้อนหลัง 
จ านวน        1  ฉบับ  

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.. ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริยภูมิ.... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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จนท.ฝ่ายวิชาการ/คณะกรรมการวิชาการ คณบดี นกัศกึษา นาที ชม. วนั

รับค าร้องจากนกัศกึษา 10

WI-
XX-

01

ตรวจสอบเอกสารค าร้อง 20

WI-
XX-

01

น าส่งเข้าคณะกรรมการวิชาการ 1

ข้อมลูเอกสาร ความถูกต้อง

ข้อมลูเอกสาร

ข้อมลูเอกสาร ร้อยละ 100 ข้อมลูเอกสาร

WI-
XX-

01

ประกาศการอนมุตัิ 10

ประกาศการอนมุตัิ ความถูกต้อง

ประกาศ

ประกาศอนมุตัิ ร้อยละ 100 ประกาศอนมุตัิ

แจ้งอาจารย์/นกัศกึษารับประกาศ 10

50 1
30 6 3

หมำยเหตุ

1.  กำรคิดปรมิำณงำน คิดปรมิำณงำนรวมใน 1 ปี

ลงนาม ....นางสาวนันทกิา  อนุโต..…..   ลงนาม...นางสาวน้ าทพิย ์ กลีบบวับาน.... ลงนาม ...อาจารย ์ดร.ศุภรา เจริญภมูิ.....
2.  ก ำหนดให ้1 วนั = 7  ชั่วโมงท ำกำร (ต าแหน่ง นักวชิาการศึกษา) (ต าแหน่ง หวัหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวชิาการ)
3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วนั/ป ี ผู้จดัท ำ ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ

WI-
XX-

01

ตวัชี วัด (KQI).ทะเบยีนและ
ประมวลผลข้อมูล

เปา้หมาย ผลลัพธ์

WI-
XX-

01

ฟอร์มค าร้อง ความถูกต้องฟอร์มค าร้อง ฟอร์มค าร้อง ร้อยละ 100 ฟอร์มค าร้อง

รวม
รวมระยะเวลาทัง้หมด

มำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน Standard Operating Procedure (SOP)

ฝ่ำย......บริกำรกำรศึกษำ........      งำน....ทะเบยีนและประมวลผลข้อมูล.... กิจกรรมหลกั กำรยืน่ค ำร้องขอสอบภำยหลงั          ระยะเวลำทีใ่ช้ปฏิบตังิำน/หน่วย/ ครั ง ....30......วัน......6.... ชั่วโมง.....3...นำที

WI กิจกรรม
เวลา

เอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ
i.j.k

      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

  ด         

        

พ    ณ     ้  ค      

  บ   ค         ้  ด

      บค          ข  ค      

                     
พ    ณ 

     

            

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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4.9 การขอแก้ไขผลการเรียน 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานทะเบียนและประมวลผล 
 

ช่งอ ………………นางสาวนันทิกา……………………………………....... นามสกุล ................อนุโต............................................. รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 07 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การขอแกไ้ขผลการเรียน............................................................................ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกลุ ……………เจริยภูม…ิ………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………รองคณบดีฝา่ยวิชาการ…………………………………………………. 
 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การขอแก้ไขผลการเรยีน 
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง 1 ป ี
  

2.1.1 รับค าร้องและตรวจสอบการขอแก้ไขผลการ
เรียนจากนักศึกษา / อาจารย์ รวบรวมบันทึกข้อความ 
ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน และใบสรุปคะแนนดิบ 

- ตรวจสอบค าร้องจากบันทึกข้อความและ
ค่าระดบัคะแนนว่าถูกต้องหร่อไม่ 
- ตรวจสอบเหตุผลในการแก้ไขผลการเรียน 
- ตรวจสอบเอกสารแก้ค่าระดับคะแนน ใบ
รายการรับ-ส่งผลการเรียน และใบสรุป
คะแนนดิบ ทีงใช้ในการขอแก้ไข 

300 -บันทึกข้อความ 
 

-เอกสารแก้ค่าระดบั
คะแนน 
-ใบรายการรับ-ส่งผล
การเรยีน 
-ใบสรุปคะแนนดิบ 

20 

  

 

2.1.2 จัดท าสรุปการแกไ้ขผลการเรียน  300 -สรุปการแกไ้ขผลการ
เรียน 

20 
  

2.1.3 เตรยีมเอกสารสรุปผลการแก้ไขผลการเรียนเข้า
ทีงประชุมอนุมัตผิลการเรียนของคณะ 

- จัดเตรยีมเอกสารให้พร้อมส าหรบัช้ีแจงใน
การแก้ไขผลการเรยีนเข้าทีงประชุมอนุมัติผล
การเรยีน 
- ประชุมอนุมัตผิลการเรยีนของคณะ 

300   

1  
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2.1.4 ส่งบันทึกข้อความรายงานผลการประชุมอนุมัติ
ผลการเรยีนไปยังกองบริการการศกึษา 

- พิมพ์บันทึกข้อความ E-office แนบ
รายงานผลค่าระดับคะแนนและมติทีงประชุม
อนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา 
 

300 -บันทึกข้อความ 
-รายงานผลค่าระดับ
คะแนน 
-มติทีงประชุม 

15 
  
  

 

รวม 55 1   
รวมระยะเวลาทั้งหมด  1 82  

 

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจรยิภูมิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การขอแก้ไขผลการเรียน 
 กิจกรรมหลัก การขอแก้ไขผลการเรียน 

ช่งอ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 07 
งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 
กิจกรรมหลัก การขอแก้ไขผลการเรียน 

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ    ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการขอแก้ไขผลการเรียน 
 1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการขอแก้ไขผลการเรียน 
 
2. ขอบเขตงาน 
          ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการขอแก้ไขผลการเรียน  ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วน
เกีงยวข้อง 
 
3. 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

                 3.1 รับค าร้องและตรวจสอบการขอแก้ไขผลการเรียนจากนักศึกษา / อาจารย์ รวบรวมบันทึกข้อความ  
     ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน และใบสรุปคะแนนดิบ 
 - ตรวจสอบค าร้องจากบันทึกข้อความและค่าระดับคะแนนว่าถูกต้องหร่อไม่ 

- ตรวจสอบเหตุผลในการแก้ไขผลการเรียน 
- ตรวจสอบเอกสารแก้ค่าระดับคะแนน ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน และใบสรุปคะแนนดิบ ทีงใช้ในการขอแก้ไข 

             3.2 จัดท าสรุปการแก้ไขผลการเรียน 
             3.3 เตรียมเอกสารสรุปผลการแก้ไขผลการเรียนเข้าทีงประชุมอนุมัติผลการเรียนของคณะ 
 - จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมส าหรับชี้แจงในการแก้ไขผลการเรียนเข้าทีงประชุมอนุมัติผลการเรียน 

- ประชุมอนุมัติผลการเรียนของวิทยาลัย 
            3.4 ส่งบันทึกข้อความรายงานผลการประชุมอนุมัติผลการเรียนไปยังกองบริการการศึกษา 
 - พิมพ์บันทึกข้อความ E-office แนบรายงานผลค่าระดับคะแนนและมติทีงประชุมอนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา 
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4.  ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
     

 

 

 

   

 
5. 

 
การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 
มีจ านวน 

 
2 

 
หน่วยงาน 

 

 5.1 ฝ่ายวิชาการ 
5.2 กองบริการการศึกษา 

 
6. 

 
ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 

 
จ านวน 

 
- 

 
นาท ี

 
1 

 
ชังวโมง 

 
82 

 
วัน 
 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 2 ฉบับ  
 7.1  แบบฟอร์มค าร้องทังวไป 

7.2 แบบฟอร์มค าร้องใบรับ-ส่งผล
การเรียนล่าช้า 

 1 
 
      1               

ฉบับ 
 
ฉบับ 

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…. ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริยภูมิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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อาจารย์ผู้ สอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี นาที ชม. วนั

1 รับค าร้องและตรวจสอบการขอแก้ไขผลการ

เรียนจากนกัศึกษา / อาจารย์ รวบรวมบนัทกึ

ข้อความ ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน และใบ

สรุปคะแนนดิบ
20

บนัทกึข้อความ

เอกสารแก้ค่าระดบัคะแนน

ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน

ใบสรุปคะแนนดิบ

ความถกูต้องของบนัทกึข้อความ

ความถกูต้องของเอกสารแก้ค่าระดบั

คะแนน

ความถกูต้องของใบรายการรับ-ส่งผล

การเรียน

ความถกูต้องของใบสรุปคะแนนดิบ

บนัทกึข้อความ

เอกสารแก้ค่าระดบัคะแนน

ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน

ใบสรุปคะแนนดิบ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บนัทกึข้อความ

เอกสารแก้ค่าระดบัคะแนน

ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน

ใบสรุปคะแนนดิบ

2 จดัท าสรุปการแก้ไขผลการเรียน

20

สรุปการแก้ไขผลการเรียน ความถกูต้องของสรุปการแก้ไขผลการ

เรียน

สรุปการแก้ไขผลการเรียน ร้อยละ 100 สรุปการแก้ไขผลการเรียน

3 เตรียมเอกสารสรุปผลการแก้ไขผลการเรียนเข้า

ทีป่ระชมุอนมุตัิผลการเรียนของคณะ

1

4 ส่งบนัทกึข้อความรายงานผลการประชมุอนมุตัิ

ผลการเรียนไปยงักองบริการการศึกษา
15 บนัทกึข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติทีป่ระชมุ

บนัทกึข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติทีป่ระชมุ

บนัทกึข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติทีป่ระชมุ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บนัทกึข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติทีป่ระชมุ

55 1
1 82

1.  กำรคิดปรมิำณงำน คิดปรมิำณงำนรวมใน 1 ปี
ลงนาม ....นางสาวนันทกิา  อนุโต..…..   ลงนาม...นางสาวน้ าทพิย ์ กลีบบวับาน.... ลงนาม ...อาจารย ์ดร.ศุภรา เจริญภมูิ.....

2.  ก ำหนดให ้1 วนั = 7  ชั่วโมงท ำกำร (ต าแหน่ง นักวชิาการศึกษา) (ต าแหน่ง หวัหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวชิาการ)
3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วนั/ป ี ผู้จดัท ำ ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ

กองบริการการศกึษา นกัศกึษา ผลลพัท์
เวลา

การขอแก้ไขผลการเรียน

ตวัชีว้ัด (kqi)จดุควบคมุ (control item)

ร้อยละ 100

รวมระยะเวลาทัง้หมด

คู่มือการปฏบิตัิงาน Work Instructions (WI)

ข  ้
  
 

กิจกรรมรอง เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหสั)

ตัวชีวั้ด (KQI)

การขอแก้ไขผลการเรียน

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศกึษา........      งาน....งานทะเบยีนและประมวลผลข้อมูล...      กิจกรรมหลัก ....การขอแก้ไขผลการเรียน....    ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครัง้......-....... นาท/ี .........1........ ช่ัวโมง/ ..........82.......... วัน 

       ี ด       (    ี    พ  ธ์)

หมำย
เหตุ

รวม

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

        

Yes

  บ         บ

No
    ค       บ     ข  ค   ข 
    ข       ี    บ      

ค    

      บ     ข  ค       
  ด              ข       ี  

    ข   ี                
     ี  

คณ        

พ    ณ         ี  

      ์          ข     
  ี  

   บ       
ด         

     
No

Yes

พ  พ์บ     ข  ค     บ      
  ค         ี       

        ี                
     ี  

No

Yes

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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4.10 การเพิ่ม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา 

 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานทะเบียนและประมวลผล 
ช่งอ……………………นางสาวนันทิกา………………………………………........นามสกุล ..............อนุโต.................................................... รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 02 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การเพิงม-ถอน-ยกเลกิ รายวิชา 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริยภมู…ิ………………….…………….  ต าแหน่ง …………………รองคณบดฝี่าย
วิชาการ…………………………………..…………………… 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การเพิงม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา 
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง 1 ป ี
  
 
 
 

2.1.1 แจ้งประชาสัมพันธ์ก าหนดการย่งนเอกสารเพิงม-
ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชา ตามปฏิทินวิชาการให้
นักศึกษาทราบ 

- แจ้งประชาสัมพันธ์ก าหนดการย่งนเอกสาร
เพิงม-ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชา ติดทีง
บอร์ดวิชาการ หน้าตึก สถานทีงอ่งน 

60 -แผ่นประกาศ     

2.1.2 ตรวจรับใบค าร้องนักศึกษาขอเพิงม-ถอนรายวิชา 
และยกเลิกรายวิชา พร้อมนัดหมายวันรับเอกสารค่น
กับนักศึกษา 

- ตรวจรับใบค าร้องของนักศึกษาและ
รายละเอียดของรายวิชาทีงเพิงม-ถอนรายวิชา
และยกเลิกรายวิชาตรงตามเง่งอนไขทีงถูกต้อง 
-  นัดหมายนักศึกษาในวันรับเอกสารทีง
ด าเนินการเสร็จแล้วค่น 

60 -ใบค าร้องเพิงม-ถอน
รายวิชา 
-ใบค าร้องยกเลิก
รายวิชา 

5   

2.1.3 เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี เพ่งออนุมัติ - เสนอข้อมูลทีงกรอกในใบค าร้องให้รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี ลงนาม 

60  5   

2.1.4 ด าเนินการเพิงม-ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา 
ในระบบทะเบียนบนอินเตอร์เน็ตwww.rg.ssru.ac.th 

- ด าเนินการเพิงม-ถอนรายวิชา และยกเลิก
รายวิชา ในระบบทะเบียนบนอินเตอร์เน็ต
www.rg.ssru.ac.th 

60 -เอกสารเพิงม-ถอน
วิชาการ 
-เอกสารยกเลิกรายวิขา 

5   
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-  ปริ้นเอกสารเพิงม-ถอนรายวิชา และยกเลิก
รายวิชา  

2.1.5 ส าเนาเอกสาร จัดใส่แฟ้ม เพ่งอรอนักศึกษารับใบ
ลงทะเบียนใบใหม่ 

-  ส าเนาและเก็บเอกสาร จัดใส่แฟ้ม และรอ
ติ ด ต่ อนั กศึ กษา รั บค า ร้ อ งพร้ อม ใบทีง
ด าเนินการเสร็จ 

60 -เอกสารเพิงม-ถอน
วิชาการ 
-เอกสารยกเลิก
รายวิชา 

5   

รวม  20    
รวมระยะเวลาทั้งหมด  6 2  

 
 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ......................................................................  ลงนาม ..................................................................... 
 (นางสาวนันทิกา  อนุโต)        (นางสาวน้ าทิพย์   กลีบบัวบาน)     (ดร.ศุภรา  เจรยิภมูิ) 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีงบริหารงานทังวไป      ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงาน    ต าแหน่ง   รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
          ผู้จัดท า                    ผู้ควบคุม                                                                             ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การเพิงม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา 

ช่งอ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 02 
งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 
กิจกรรมหลัก การเพิงม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา 

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ    ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
             

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการเพิงม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา 

 1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการเพิงม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา 

 
2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเพิงม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วน
เกีงยวข้อง 

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

     3.1 แจ้งประชาสัมพันธ์ก าหนดการย่งนเอกสารเพิงม-ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชา ตามปฏิทินวิชาการให้นักศึกษาทราบ 
 - แจ้งประชาสัมพันธ์ก าหนดการย่งนเอกสารเพิงม-ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชา ติดทีงบอร์ดวิชาการวิทยาลัย 
     3.2 ตรวจรับใบค าร้องนักศึกษาขอเพิงม-ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา พร้อมนัดหมายวันรับเอกสารค่นกับนักศึกษา 
 - ตรวจรับใบค าร้องของนักศึกษาและรายละเอียดของรายวิชาทีงเพิงม-ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาตรงตามเง่งอนไขทีงถูกต้อง 

-  นัดหมายนักศึกษาในวันรับเอกสารทีงด าเนินการเสร็จแล้วค่น 
     3.3 เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี เพ่งออนุมัติ 
 - เสนอข้อมูลทีงกรอกในใบค าร้องให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี ลงนาม 

 3.4 ด าเนินการเพิงม-ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา ในระบบทะเบียนบนอินเตอร์เน็ต www.rg.ssru.ac.th 
 - ด าเนินการเพิงม-ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา ในระบบทะเบียนบนอินเตอร์เน็ต www.rg.ssru.ac.th 

-  ปริ้นเอกสารเพิงม-ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา 
     3.5 ส าเนาเอกสาร จัดใส่แฟ้ม เพ่งอรอนักศึกษารับใบลงทะเบียนใบใหม่ 
  -  ส าเนาและเก็บเอกสาร จัดใส่แฟ้ม และรอติดต่อนักศึกษารับค าร้องพร้อมใบทีงด าเนินการเสร็จ 
 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 

http://www.rg.ssru.ac.th/
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4.  ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 
  

 

5. 

 

การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 

มีจ านวน 

 

2 

 

หน่วยงาน 

 

 5.1 ฝ่ายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

 

6. 

 

ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 

 

จ านวน 

 

 

 

นาที 

 

6 

 

ชังวโมง 

 

2 

 

วัน 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  

 7.1 แบบฟอร์มการค าร้องขอเพิงม-
ถอน รายวิชา 

 1 ฉบับ  

 

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.. ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริยภูมิ..... 

(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้ สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี นาที ชม. วนั

1 แจ้งประชาสัมพันธ์ก าหนดการยืน่เอกสาร

เพ่ิม-ถอนรายวชิาและยกเลิกรายวชิา 

ตามปฏทิินวชิาการให้นกัศึกษาทราบ

แผ่นประกาศ ความถกูต้องของแผ่นประกาศ แผ่นประกาศ ร้อยละ 100 แผ่นประกาศ

2 ตรวจรับใบค าร้องนกัศึกษาขอเพ่ิม-ถอน

รายวชิา และยกเลิกรายวชิา พร้อมนดั

หมายวนัรับเอกสารคืนกบันกัศึกษา

5

ใบค าร้องเพ่ิม-ถอนรายวชิา

ใบค าร้องยกเลิกรายวชิา

ความถกูต้องของใบค าร้อง

เพ่ิม-ถอนรายวชิา

ความถกูต้องของใบค าร้อง

ยกเลิกรายวชิา

ใบค าร้องเพ่ิม-ถอนรายวชิา

ใบค าร้องยกเลิกรายวชิา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ใบค าร้องเพ่ิม-ถอน

รายวชิา

ใบค าร้องยกเลิก

รายวชิา

3 เสนอรองคณบดีฝ่ายวชิาการ/คณบดี เพ่ือ

อนมุตัิ
5

4 ด าเนินการเพ่ิม-ถอนรายวชิา และยกเลิก

รายวชิา ในระบบทะเบยีนบนอินเตอร์เน็ต

www.rg.ssru.ac.th

5 เอกสารเพ่ิม-ถอนวชิาการ

เอกสารยกเลิกรายวขิา

ความถกูต้องของเอกสารเพ่ิม-

ถอนวชิาการ

ความถกูต้องของเอกสาร

ยกเลิกรายวขิา

เอกสารเพ่ิม-ถอนวชิาการ

เอกสารยกเลิกรายวขิา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เอกสารเพ่ิม-ถอน

วชิาการ

เอกสารยกเลิกรายวิ

ขา

5 ส าเนาเอกสาร จดัใส่แฟ้ม เพ่ือรอ

นกัศึกษารับใบลงทะเบยีนใบใหม่
5 เอกสารเพ่ิม-ถอนวชิาการ

เอกสารยกเลิกรายวขิา

ความถกูต้องของเอกสารเพ่ิม-

ถอนวชิาการ

ความถกูต้องของเอกสาร

ยกเลิกรายวขิา

เอกสารเพ่ิม-ถอนวชิาการ

เอกสารยกเลิกรายวขิา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เอกสารเพ่ิม-ถอน

วชิาการ

เอกสารยกเลิกรายวิ

ขา

20
20 5 4

1.  กำรคิดปรมิำณงำน คิดปรมิำณงำนรวมใน 1 ปี ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..   ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูม.ิ....
2.  ก ำหนดให ้1 วนั = 7  ชั่วโมงท ำกำร (ต าแหน่ง นักวชิาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวชิาการ)
3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วนั/ป ี ผู้จดัท ำ ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ

ร้อยละ 100ตัวชีวั้ด (KQI)

เอกสารเพ่ิม-ถอน ยกเลิกวชิา

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศกึษา........      งาน....งานทะเบยีนและประมวลผลข้อมูล....      กิจกรรมหลัก ....การเพิ่ม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา....            ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครัง้ …......20...... นาท/ี ........5..... ช่ัวโมง/ ........4........ วัน 

       ี ด       (    ี    พ  ธ์)

หมำยเหตุ

กองบริการการศกึษา นกัศกึษา ผลลพัท์
เวลา

เอกสารเพ่ิม-ถอน 

ยกเลกิวิชา

รวม

รวมระยะเวลาทัง้หมด

คู่มือการปฏบิตัิงาน Work Instructions (WI)
ข  ้
  
 

กิจกรรมรอง เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหสั) ตวัชีว้ัด (kqi)จดุควบคมุ (control item)

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

            ค      

พ    ณ      

ด             บบ

            /
  ด   บ      

  ด   บ          
       

     

No

No
Yes

      บข     /พ    
  ด    

        

            พ  ธ์
     ด       ค          
             

          บ
       ี 

Yes

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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4.11 การเพิ่ม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาล่าช้า 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานทะเบียนและประมวลผล 
 

ช่งอ ………………นางสาวนันทิกา……………………………………......นามสกุล.........................อนุโต........................................ รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 03 
ฝ่าย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การเพิงม-ถอน-ยกเลกิ รายวิชาล่าช้า......................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกลุ ……………เจริยภูม…ิ………………….…………….  ต าแหน่ง 
……………………………………………………..……………………………………………………. 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การเพิงม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา
ล่าช้า 
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง 1 ป ี
 
 
 
 

2.1.1 นักศึกษาย่งนใบค าร้อง ตรวจสอบค าและความ
ถูกต้อง 

- ตรวจรับใบค าร้องของนักศึกษาและ
รายละเอียดของรายวิชาทีงเพิงม-ถอนรายวิชา
และยกเลิกรายวิชาตรงตามเง่งอนไขทีงถูกต้อง 
-  นัดหมายนักศึกษาในวันรับเอกสารทีง
ด าเนินการเสร็จแล้วค่น 

15 -ใบค าร้องฝ่ายวิชาการ 
-ใบเพิงม-ถอนรายวิชา 
 
-ใบค าร้องฝ่ายวิชาการ 
ใบยกเลิกรายวิชา 

 5    

2.1.2 ท า Scan และจัดท าบันทึกข้อความทาง E-
office ส่งกองบริการการศึกษา 

- Scan ใบค าร้องและรายละเอียดของ
รายวิชาทั้งหมด 
- พิมพ์บันทึกข้อความทาง E-office ผ่าน
รองคณบดีหร่อคณบดีลงนาม ส่งกองบริการ
การศึกษา  

15 -บันทึกข้อความ 15   

2.1.3 ตรวจสอบการย่งนเร่งอง ผลส าเร็จหร่อไม่  ส าเนา
เอกสารและติดต่อนักศึกษา 

- ตรวจสอบและตดิตามการย่งนเร่งอง 
ผลส าเร็จหร่อไม ่
- เม่งอด าเนินการเสร็จ ส าเนาเอกสาร จัดเก็บ
แฟ้ม และตดิต่อนักศึกษามารับ 

15 -เอกสารเพิงม-ถอน
วิชาการล่าช้า 
-เอกสารยกเลิกรายวิชา
ล่าช้า 

30   

รวม 50    
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รวมระยะเวลาทั้งหมด  5 1  

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจรยิภูมิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 
 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการเพิงม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาล่าช้า 
 1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการเพิงม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาล่าช้า 
 
2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเพิงม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาล่าช้า ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมี
ส่วนเกีงยวข้อง 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
         3.1 นักศึกษาย่งนใบค าร้อง ตรวจสอบค าและความถูกต้อง 
 - ตรวจรับใบค าร้องของนักศึกษาและรายละเอียดของรายวิชาทีงเพิงม-ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาตรงตามเง่งอนไขทีงถูกต้อง 

-  นัดหมายนักศึกษาในวันรับเอกสารทีงด าเนินการเสร็จแล้วค่น  
       3.2 ท า Scan และจัดท าบันทึกข้อความทาง E-office ส่งกองบริการการศึกษา 
 - Scan ใบค าร้องและรายละเอียดของรายวิชาทั้งหมด 

- พิมพ์บันทึกข้อความทาง E-office ผ่านรองคณบดีหร่อคณบดีลงนาม ส่งกองบริการการศึกษา 
      3.3 ตรวจสอบการย่งนเร่งอง ผลส าเร็จหร่อไม่  ส าเนาเอกสารและติดต่อนักศึกษา 
 - ตรวจสอบและติดตามการย่งนเร่งอง ผลส าเร็จหร่อไม่ 

- เม่งอด าเนินการเสร็จ ส าเนาเอกสาร จัดเก็บแฟ้ม และติดต่อนักศึกษามารับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมหลัก การเพิงม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาล่าช้า 
 

ช่งอ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 03 
งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 
กิจกรรมหลัก การเพิงม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาล่าช้า 

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ    ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 

รหั
สฝ่

าย
 

งา
น 
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     4.  ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

 

 
5. 

 
การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 
มีจ านวน 

 
2 

 
หน่วยงาน 

 

 5.1 ฝ่ายวิชาการ 
5.2 กองบริการการศึกษา 

 
6. 

 
ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 

 
จ านวน 

 
 

 
นาที 

 
5 

 
ชังวโมง 

 
1 

 
วัน 
 

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน 1 ฉบับ  
 7.1 แบบฟอร์มการค าร้องขอเพิงม-

ถอน รายวิชา 
 1 ฉบับ  

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.. ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริยภูมิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้ สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี นาที ชม. วนั

1 นกัศึกษายืน่ใบค าร้อง ตรวจสอบค า

และความถกูต้อง

5

ใบค าร้องฝ่ายวชิาการ

และใบค าร้องเพ่ิม-ถอนรายวชิา

ใบค าร้องฝ่ายวชิาการ

และใบค าร้องยกเลิกรายวชิา

ความถกูต้องของใบค าร้อง

ฝ่ายวชิาการ

และใบค าร้องเพ่ิม-ถอนรายวชิา

ความถกูต้องของใบค าร้อง

ฝ่ายวชิาการ

และใบค าร้องยกเลิกรายวชิา

ใบค าร้องฝ่ายวชิาการ

และใบค าร้องเพ่ิม-ถอนรายวชิา

ใบค าร้องฝ่ายวชิาการ

และใบค าร้องยกเลิกรายวชิา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ใบค าร้องฝ่าย

วชิาการ

และใบค าร้องเพ่ิม-

ถอนรายวชิา

ใบค าร้องฝ่าย

วชิาการ

และใบค าร้อง

ยกเลิกรายวชิา

2 ท า Scan และจดัท าบนัทกึข้อความ

ทาง E-office ส่งกองบริการการศึกษา
15 บนัทกึข้อความ ความถกูต้องของบนัทกึ

ข้อความ

บนัทกึข้อความ ร้อยละ 100 บนัทกึข้อความ

3 ตรวจสอบการยืน่เร่ือง ผลส าเร็จหรือไม่

  ส าเนาเอกสารและติดต่อนกัศึกษา
30 เอกสารเพ่ิม-ถอนวชิาการล่าช้า

เอกสารยกเลิกรายวขิาล่าช้า

ความถกูต้องของเอกสารเพ่ิม-

ถอนวชิาการล่าช้า

ความถกูต้องของเอกสาร

ยกเลิกรายวขิาล่าช้า

เอกสารเพ่ิม-ถอนวชิาการล่าช้า

เอกสารยกเลิกรายวขิาล่าช้า

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เอกสารเพ่ิม-ถอน

วชิาการล่าช้า

เอกสารยกเลิกรายวิ

ขาล่าช้า

50
0 6 17

1.  กำรคิดปรมิำณงำน คิดปรมิำณงำนรวมใน 1 ปี
ลงนาม ....นางสาวนนัทิกา  อนโุต..…..   ลงนาม...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ.....

2.  ก ำหนดให้ 1 วัน = 7  ชัว่โมงท ำกำร
(ต าแหนง่ นกัวชิาการศึกษา) (ต าแหนง่ หัวหนา้ส านกังาน) (ต าแหนง่ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ)

3.  ก ำหนดให้ 1 คน ท ำงำน 230 วัน/ปี 
ผู้จดัท ำ ผู้ควบคุม ผู้อนุมตัิ

คู่มือการปฏบิตัิงาน Work Instructions (WI)

ข  ้
  
 

กิจกรรมรอง เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหสั)

ตัวชีวั้ด (KQI)

เอกสารเพ่ิม-ถอน ยกเลิกวชิาล่าช้า

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศกึษา........      งาน....งานทะเบยีนและประมวลผลข้อมูล....      กิจกรรมหลัก ....การเพิ่ม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาล่าช้า....            ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครัง้......-..... นาท/ี ........6..... ช่ัวโมง/ ........17......... วัน 

       ี ด       (    ี    พ  ธ์)

หมำยเหตุ

กองบริการการศกึษา นกัศกึษา ผลลพัท์
เวลา

เอกสารเพ่ิม-ถอน 

ยกเลกิวิชาลา่ช้า

ตวัชีว้ัด (kqi)จดุควบคมุ (control item)

ร้อยละ 100

รวม

รวมระยะเวลาทัง้หมด

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy

            ค      

พ    ณ      

ด             บบ

  ด   บ          
       

     

No

No
Yes

      บข     /พ    
  ด    

        

          บ       ี 
ด             

Yes

พ  พ์บ     ข  ค   
พ     Scan ค      

      บ         /
            

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 



270 
 

   5. งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
                5.1  

 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                                 งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
ช่งอ.......................นางสาว ..................บุรัสกร..............................นามสกุล...................แจ่มเมธีกุล................................................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ 
ฝ่าย กิจการนักศึกษา...............................................................  งาน แนะแนวและทุนการศึกษา.......................................... กิจกรรมหลัก การคัดเล่อกผู้เข้ารับทุน .............................................................................
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริยภูม…ิ………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………..……รองคณบดีฝ่ายวิชาการ.………………………………… 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
     1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน ความถี่ ปริมาณ /
คุณภาพ 

นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การคัดเล่อกผู้เข้ารับทุน 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี 
  

2. 1.1 วิเคราะห์ พิจารณา กลังนกรอง รับเร่งอง
ทุนการศึกษาภายใน/ภายนอก  

 12ครั้ง/ปี  
 
 
ประกาศรายช่งอ
นักศึกษาทีงได้รับ
ทุนการศึกษา 

10    
 
 
 
 
 

 

2.1.2 ติดประกาศประชาสัมพันธ์การรับทุน  12ครั้ง/ปี 15   
2.1.3 เวียนหนังส่อในระบบ e-office ให้อาจารย์ทีง
ปรึกษาทราบ 

 12ครั้ง/ปี 15   

2.1.4 รวบรวมรายช่งอผู้ขอรับทุน  12ครั้ง/ปี  2  
2.1.5 ท าบันทึกเชิยคณะกรรมการคัดเล่อกประชุม  12ครั้ง/ปี 15   
2.1.6 จัดเตรียมห้องประชุม และอุปกรณ์  12ครั้ง/ปี 5   
2.1.7 ด าเนินการประชุม  12ครั้ง/ปี  2  
2.1.8 ถอดข้อความการประชุม  12ครั้ง/ปี  1  
2.1.9 ท ารายงานการประชุม  12ครั้ง/ปี  1  
2.1.10 จัดท าประกาศรายช่งอผู้ได้รับทุน  2ครั้ง/ปี 15   
2.1.11 ติดต่อประสานงานนักศึกษาทีงได้รับทุนการศึกษา  12ครั้ง/ปี 10   

รวม  0 3 12  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 0 3 12  

บริการการศึกษา 

CIM – AS -04 - 01 
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3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1         -   
3.2         -   

 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาระดับปริยยาตรี หร่อสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน  ด้านงานบริการ หร่อด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 

 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน ......0......... นาที/ ….3....... ชังวโมง/ .......12........ วัน 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ......................................................... 
 (นางสาวบุรัสกร  แจ่มเมธีกุล)        (นางสาวน้ าทิพย์   กลีบบัวบาน)     (ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ)  
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา                 ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงาน     ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
          ผู้จัดท า                    ผู้ควบคุม                                                                  ผู้อนุมัต  ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การคัดเล่อกผู้ทีงเข้ารับทุน 
 กิจกรรมหลัก การคัดเล่อกผู้ทีงเข้ารับทุน 

ช่งอ นางสาวบุรัสกร นามสกุล แจ่มเมธีกุล รหัสเอกสาร   CIM – AS -04 - 01 

งาน การรับเข้าศึกษาต่อ กิจกรรมหลัก การคัดเล่อกผู้ทีงเข้ารับทุน 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการคัดเล่อผู้ทีงเข้ารับทุน 
    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการคัดเล่อกผู้ทีงเข้ารับทุน 
 

 
2. ขอบเขตงาน 

2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการคัดเล่อผู้ทีงเข้ารับทุน ตลอดจนหน่วยงานและผุ้รับผิดชอบทีงมีส่วน
เกีงยวข้อง 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 วิเคราะห์ พิจารณา กลังนกรอง รับเร่งองทุนการศึกษาภายใน/ภายนอก 
    3.2 ติดประกาศประชาสัมพันธ์การรับทุน 
    3.3 เวียนหนังส่อในระบบ e-office ให้อาจารย์ทีงปรึกษาทราบ 
    3.4 รวบรวมรายช่งอผู้ขอรับทุน 
    3.5 ท าบันทึกเชิยคณะกรรมการคัดเล่อกประชุม 
    3.6 จัดเตรีมห้องประชุม และอุปกรณ์ 
    3.7 ด าเนินการประชุม 
    3.8 ถอดข้อความการประชุม 
    3.9 ท ารายงานการประชุม 
    3.10 จัดท าประกาศรายช่งอผู้ได้รับทุน 
    3.11 ติดต่อประสานงานนักศึกษาทีงได้รับทุนการศึกษา 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

 
5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

5.1 สาขาวิชา  5  สาขา 
5.2 กองบริการการศึกษา 

มีจ านวน 2 หน่วยงาน  

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน - นาท ี 3 ชังวโมง 12 วัน 
 6.1 วิเคราะห์ พิจารณา กลังนกรอง 

รับ เร่ง องทุนการศึ กษาภายใน/
ภายนอก 

       

6.2 ติดประกาศประชาสัมพันธ์การ
รับทุน 

       

6.3 เวียนหนังส่อในระบบ e-office 
ให้อาจารย์ทีงปรึกษาทราบ 

       

6.4 รวบรวมรายช่งอผู้ขอรับทุน        
6.5 ท าบันทึกเชิยคณะกรรมการ
คัดเล่อกประชุม 

       

6.6 จัดเตรียมห้องประชุม และ
อุปกรณ ์

       

6.7 ด าเนินการประชุม        

6.8 ถอดข้อความการประชุม        
6.9 ท ารายงานการประชุม        
6.10 จัดท าประกาศรายช่งอผู้ได้รับ
ทุน 

       

6.11 ติดต่อประสานงานนักศึกษาทีง
ได้รับทุนการศึกษา 

       

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 
7.1 ประกาศการรับทุน 
7.2 บันทึกเชิยคณะกรรมการ
คัดเล่อกประชุม 
7.3 รายงานการประชุม 
7.4 ประกาศรายช่งอผู้ได้รับทุน 

จ านวน 4 ฉบับ  

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม ....นางสาวบรุัสกร  แจ่มเมธีกุล….. ลงนาม ....น้ าทิพย์  กลีบบัวบาน..... ลงนาม ....ดร.ศุภรา  เจรยิภมูิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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2. งานการรับเข้าศึกษาต่อ 
5.2 การจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปี 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานการรับเข้าศึกษาต่อ 
ช่งอ.......................นางสาว ..................บุรัสกร..............................นามสกุล...................แจ่มเมธีกุล................................................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝ่าย วิชาการ..........................................................................  งาน การรับเข้าศึกษาต่อ....................................... กิจกรรมหลัก การจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปี ........................................................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริยภูม…ิ………………….…………….  ต าแหน่ง …………รองคณบดีฝ่ายวิชาการ.……………………………………………………. 
 
1.วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2.งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

1. การจัดท าแผนรับนักศึกษา
ประจ าปี 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 1 ครั้งต่อปี  
 

1. ท าบันทึกผ่านระบบ E-office ไปยังสาขาวิชาเพ่งอขอ
แผนรับจ านวนนักศึกษา และแจ้งเวียนบันทึกข้อความไป
ยังสาขาวิชา 

1.รับบันทึกพร้อมแบบฟอร์ม(ร่าง)แผนการ
รับนักศึกษาจากกองบริการการศึกษา 
2.ท าบันทึกผ่านระบบ E-office ไปยัง
สาขาวิชาเพ่งอขอแผนรับจ านวนนักศึกษา 
และแจ้งเวียนบันทึกข้อความไปยัง
สาขาวิชา 

1ครั้ง/ปี 
 
 

แผนรับจ านวน
นักศึกษา 

15    
 
 
 
 

2. ฝ่ายวิชาการรวบรวมและสรุปหาร่อรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและคณบดี หร่อน าเสนอทีงประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

 3ครั้ง/ปี ผลการพิจารณาแผน
รับจ านวนนักศึกษา 

 1  

3.แก้ไข แผนรับนักศึกษาประจ าปี ตามคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ 

 3ครั้ง/ปี แผนการรับนักศึกษา 
ประจ าปี 

 1  

4.ท าบันทึกข้อความน าส่งแผนรับนักศึกษาประจ าปี   ไป
ยังกองบริการการศึกษา 

1.ท าบันทึกข้อความน าส่งแผนรับนักศึกษา
ประจ าปี  ไปยังกองบริการการศึกษา 
2.รับทราบแผนรับนักศึกษาประจ าปี 

1ครั้ง/ปี 
 
 

บันทึกข้อความน าส่ง
แผนรับนักศึกษา
ประจ าปี 

15   

รวม 30 6   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 6 0  

 

CIM – AS - 04 - 02 

บริการการศึกษา 
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3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 

3.1  กองบริการการศึกษา แจ้งประกาศรับนักศึกษาใหม่ยังกองบริการการศึกษา เพ่งอประชาสัมพันธ์ยังเว็บไซต์มหาวิทยาลัย งาน/ปีการศึกษา 
3.2  กองบริการการศึกษา แจ้งข้อมูลผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาไปยังกองบริการการศึกษา เพ่งอน าข้อมูลรายละเอียดลงยังเว็บไซต์มหาวิทยาลัย งาน/ปีการศึกษา 
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาระดับปริยยาตรี หร่อสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน ด้านงานวิชาการ 1 ปี 
 

 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน.....30.... นาที/ .....6.... ชังวโมง/ ...0... วัน 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
      (นางสาวบุรัสกร  แจ่มเมธีกุล)        (นางสาวน้ าทิพย์   กลีบบัวบาน)     (ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ)  
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา                  ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงาน     ต าแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
          ผู้จัดท า                    ผู้ควบคุม                                                                             ผู้อนุมัต  ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปี 
 กิจกรรมหลัก           การจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปี 

ช่งอ นางสาวบุรัสกร นามสกุล แจ่มเมธีกุล รหัสเอกสาร   CIM – AS - 04 - 02 

งาน การรับเข้าศึกษาต่อ กิจกรรมหลัก การจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปี 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปี 
    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปี 
 

 
2. ขอบเขตงาน 

2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปี ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมี
ส่วนเกีงยวข้อง 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1  ท าบันทึกผ่านระบบ E-office ไปยังสาขาวิชาเพ่งอขอแผนรบัจ านวนนักศึกษา และแจ้งเวียนบนัทึกข้อความไปยังสาขาวิชา 
         -รับบันทึกพร้อมแบบฟอร์ม(ร่าง)แผนการรับนักศึกษาจากกองบริการการศึกษา 
           -ท าบันทึกผ่านระบบ E-office ไปยังสาขาวิชาเพ่งอขอแผนรับจ านวนนักศึกษา และแจ้งเวียนบันทึกข้อความไปยังสาขาวิชา 

    3.2  ฝ่ายวิชาการรวบรวมและสรุปหาร่อรองคณบดีฝา่ยวิชาการและคณบดี หร่อน าเสนอทีงประชุมคณะกรรมการบรหิารงานวิชาการ 

    3.3  แก้ไขแผนรับนักศึกษาประจ าปีตามคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
    3.4  ท าบันทึกข้อความน าส่งแผนรับนักศึกษาประจ าปี  ไปยังกองบริการการศึกษา 

  
 
4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
5.1 สาขาวิชา  5  สาขา 
5.2 กองบริการการศึกษา 
 

มีจ านวน 2 หน่วยงาน  

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 
 

จ านวน 30 นาท ี 6 ชังวโมง  วัน 

 6.1  ท าบันทึกผ่านระบบ E-office ไป
ยังสาขาวิชาเพ่งอขอแผนรับจ านวน
นักศึกษา และแจ้งเวียนบันทึกข้อความ
ไปยังสาขาวิชา 

       

6.2  ฝ่ายวิชาการรวบรวมและสรปุ
หาร่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี 
หร่อน าเสนอทีงประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ 

       

6.3 แก้ไขแผนรบันักศึกษาประจ าปีตาม
คณะกรรมการบรหิารงานวิชาการ 

       

6.4 ท าบันทึกข้อความน าส่งแผนรับ
นักศึกษาประจ าปี  ไปยังกองบริการ
การศึกษา  ฝ่ายวิชาการคณะด าเนนิการ
จัดท าสังงคณะกรรมการรับสมัคร
นักศึกษาผ่านระบบ E-office และแจ้ง
เวียนค าสังงไปยังผู้เกีงยวข้อง 

       

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 
7.1บันทึกแจ้งสาขาวิชา 
7.2บันทึกสรุปแผนรับนักศึกษา 
7.3บันทึกน าส่งแผนรับนักศึกษา
ประจ าป ี

จ านวน 3 
 

ฉบับ  
 

 

ลงนาม ....นางสาวบรุัสกร  แจ่มเมธีกุล….. ลงนาม ....น้ าทิพย์  กลีบบัวบาน..... ลงนาม ....ดร.ศุภรา  เจรยิภมูิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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 5.3 การจัดประชุม    
   

 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

   งานธุรการและสารบรรณ 
ช่งอ.......................นางสาว ..................บุรัสกร........................นามสกุล...............แจ่มเมธีกุล................................................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝ่าย บริหารงานทังวไป............................................................  งาน  ธุรการและสารบรรณ................................................. กิจกรรมหลัก การจัดประชุม……………………………………….…………………… 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ....................ดร.ศุภรา.................. นามสกุล ……………เจริยภูมิ........................................ ต าแหน่ง ……………รองคณบดีฝ่ายวิชาการ………………………………………….… 
 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงการปฏิบัติงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ (ปี) ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดประชุม 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- ปฏิทินการประชุม 

2.1.1 จัดท าแผนการประชุมประจ าปี - 1ครั้ง/ปี แผนก าหนดการ 30    
 
 
 

2.1.2 จัดท าหนังส่อเชิยประชุมและผู้เกีงยวข้อง - 36ครั้ง/ปี หนังส่อเชิยประชุม 15   
2.1.3 จัดท าวาระการประชุม - 36ครั้ง/ปี วาระการประชุม  2  
2.1.4 จัดท าเอกสารการประชุม - 36ครั้ง/ปี เอกสารการประชุม  2  
2.1.5 นัดหมาย และย่นยันการเข้าร่วมประชุม - 36ครั้ง/ปี รายช่งอผู้เข้าประชุม  1  
2.1.6 จัดเตรียมอาหารว่าง สถานทีงและอุปกรณ์ การ
ประชุม 

- 36ครั้ง/ปี อาหารว่าง ห้องประชุม 
อุปกรณ์โสตฯ ต่างๆ 

 1  

2.1.7 การประชุม - 36ครั้ง/ปี จดบันทึกการประชุม  3  
2.1.8 จัดท าสรุปรายงานการประชุม - 36ครั้ง/ปี รายงานการประชุม  3  
2.1.9 แจ้งมติทีงประชุมแก่ผู้เกีงยวข้อง - 36ครั้ง/ปี หนังส่อราชการ แจ้งมต ิ 30   
2.1.10 ติดตามผู้รับผิดชอบด าเนินการตามมติทีงประชุม - 36ครั้ง/ปี  5   

รวม 20 8 66  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 20 8 66  

 

บริการการศึกษา 
CIM – AS - 01 - 03 
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3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 

   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริยยาตรี หร่อสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างานด้านงานสารบรรณ มีความรู้เร่งองการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office  
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน  20 นาที / 8 ชังวโมง /  66 วัน 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
      (นางสาวบุรัสกร  แจ่มเมธีกุล)        (นางสาวน้ าทิพย์   กลีบบัวบาน)     (ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ)  
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา                 ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงาน     ต าแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
          ผู้จัดท า                    ผู้ควบคุม                                                                             ผู้อนุมัต  ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทังวไปฝ่ายวิชาการ 
 

 กิจกรรมหลัก การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทังวไปฝ่ายวิชาการ 
 

ช่งอ นางสาวบุรัสกร นามสกุล แจ่มเมธีกุล รหัสเอกสาร   CIM – AS - 01 - 03 

งาน การรับเข้าศึกษาต่อ กิจกรรมหลัก การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทังวไป
ฝ่ายวิชาการ 

ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูม ิ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค ์
    1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทังวไปฝา่ยวิชาการ 

    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏบิัตงิานในการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชมุทังวไปฝ่ายวชิาการ 

 
2. ขอบเขตงาน 
         2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทังวไปฝ่ายวิชาการ 

ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 

 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 รวบรวมเน่้อหาทีงจะน าเข้าวาระการประชุมจากผูท้ีงเกีงยวข้อง 
 - รวบรวมเน่้อหาจากผู้บริหาร และเน่้อหางานต่างๆ และประเดน็ปัยหาทีงต้องการเข้าทีงประชุม 
    3.2  พิมพ์เอกสารการประชมุ พร้อมจัดท ารูปเล่ม 
    3.3  ส่งบนัทึกข้อความ ขอเชิยประชุมกับผูท้ีงเกีงยวข้อง 
           - ส่งบนัทึกข้อความผ่านระบบ E-office เชิยเข้าร่วมประชุมให้กับผู้ทีงเกีงยวข้อง 
    3.4  จัดเตรียมเอกสารการประชุม ใบเซ็นช่งอ และจัดอาหารว่าง 
 - จัดเตรียมเอกสารทีงใช้ในการประชุม 

- เตรียมสถานทีงประชุม 
-  จัดเตรียมอาหารว่าง และใบเซ็นช่งอ 

     3.5  ด าเนินการประชุมตามก าหนด 
     3.6  สรุปรายงานการประชมุ พร้อมส่งเอกสารให้ผู้ทีงเกีงยวข้อง 
 - สรุปรายงานการประชุม 

-  ส่งเอกสารให้ผู้ทีงเกีงยวข้อง 
- จัดเก็บเอกสารทั้งหมด  
-  ส่งบนัทึกข้อความให้หน่วยงานทีงด าเนนิการต่อเน่งอง 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 

 

 

 

 

 
5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

5.1 สาขาวิชา  5  สาขา 
 

มีจ านวน 1 หน่วยงาน  

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน - นาท ี 7 ชังวโมง 5 วัน 
 6.1 รวบรวมเน่้อหาทีงจะน าเข้าวาระ

การประชุมจากผู้ทีงเกีงยวข้อง 
       

6.2  พิมพ์เอกสารการประชุม พร้อม
จัดท ารูปเล่ม 

       

6.3  ส่งบนัทึกข้อความ ขอเชิย
ประชุมกับผู้ทีงเกีงยวข้อง 

       

6.4  จัดเตรียมเอกสารการประชุม ใบ
เซ็นช่งอ และจัดอาหารวา่ง 

       

6.5  ด าเนินการประชุมตามก าหนด        

6.6  สรุปรายงานการประชุม พร้อม
ส่งเอกสารให้ผู้ทีงเกีงยวข้อง 

       

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 
7.1 เอกสารการประชุม 
7.2 บันทึกข้อความ ขอเชิยประชุม 
7.3 ประชุม ใบเซ็นช่งอ 
7.4 รายงานการประชุม 

จ านวน 4 ฉบับ  

 

ลงนาม ....นางสาวบรุัสกร  แจ่มเมธีกุล….. ลงนาม ....น้ าทิพย์  กลีบบัวบาน..... ลงนาม ....ดร.ศุภรา  เจรยิภมูิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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5.4 การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 

 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานการรับเข้าศึกษาต่อ 
ช่งอ.............นางสาว ..................บุรัสกร..........................................นามสกุล...............แจ่มเมธีกุล................................................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝ่าย วิชาการ..........................................................................  งาน การรับเข้าศึกษาต่อ..................................................... กิจกรรมหลัก การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร.................... 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริยภูม…ิ………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………รองคณบดีฝ่ายวิชาการ………………………………………………. 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2  เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานทีงชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1  การจัดสอบปฏิบัติและ
สัมภาษณ์  กรณีมหาวิทยาลัย
รับสมัคร 
(เฉพาะคณะศิลปกรรม
ศาสตร์/คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 2 ครั้งต่อปี  
 

2.1.1   รับรายช่งอผู้สมัครสอบจากกองบริการ
การศึกษา/ส าเนาติดประกาศรายช่งอผู้มีสิทธ์ิสอบ
หน้าคณะและหน้าห้องสอบ 

- รับทราบเร่งองผ่านระบบ e-office 
- รับรายช่งอต้นฉบับจากกองบริการ 
- ส าเนา ติดประกาศหน้าห้องสอบ 
- จัดท าบอร์ดประกาศรายช่งอ หน้าคณะ 

2ครั้ง/ปี บัยชีรายช่งอ /
บอร์ดประกาศ
รายช่งอ 

30    

 2.1.2  ประสานสาขาวิชา(ทั้งระบบe-officeและ
ประสานโดยตรง)เพ่งอส่งกรรมการคุมสอบ  
เจ้าหน้าทีงจัดล าดับ นักศึกษาช่วยงาน รวบรวม 
พิมพ์สรุป เพ่งอจัดท าบันทึกข้อความส่งข้อมูลไป
ยังกองบริการการศึกษาแต่งตั้งฯ 

- รับหนังส่อจากกองบริการการศึกษาขอรายช่งอ
กรรมการคุมสอบ  
- แจ้งเวียนหนังส่อไปยังสาขาวิชา  
- รวบรวมรายช่งอ และจัดรายช่งอลงตามตารางห้อง
สอบ 
- จัดท าบันทึกข้อความน าส่งกองบริการการศึกษา 

12ครั้ง/ปี 
 
 

รายช่งอกรรมการ
คุมสอบ เจ้าหน้าทีง
จัดล าดับ 
นักศึกษาช่วยงาน 
กรรมการ
กองกลาง 

  1  

 2.1.3  น าใบรายช่งอมาจัดพิมพ์ลงในแบบฟอร์ม
ประเมินการสอบคัดเล่อกแยกเป็นสาขาวิชา 

- น ารายช่งอผู้เข้าสอบมาจัดพิมพ์ลงในแบบฟอร์มการ
ประเมินผลสอบ 

2ครั้ง/ปี 
 

ใบให้คะแนน /
แบบประเมินผล

  1  

บริการการศึกษา 
CIM – AS - 04 - 04 



287 
 

 2.1.4  เตรียมเอกสาร/พิมพ์ข้อสอบ/ส าเนา
ข้อสอบ/พิมพ์ใบบัยชีรายช่งอการปฏิบัติงานและ
เตรียมอุปกรณ์ในการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ 

- เตรียมเอกสารทีงเกีงยวข้องกับการสอบ 
- ประสานการส่งข้อสอบต้นฉบับจากสาขา 
- พิมพ์ข้อสอบปฏิบัติ 
- จัดท าส าเนาข้อสอบ บรรจุซองข้อสอบ 
- เตรียมอุปกรณ์ในการจัดสอบ 

2ครั้ง/ปี เอกสารในการ
สอบ/ข้อสอบ/ใบ
เซ็นช่งอปฏิบัติงาน/
อุปกรณ์ในการจัด
สอบ 

 6   

 2.1.5  จัดส่งค าสังงคณะกรรมการด าเนินงานจัด
สอบสมัครสอบคัดเล่อกนักศึกษา/ประสานแจ้ง
คณะกรรมการทราบ/นัดหมายการประชุม 

- รับทราบค าสังงจากกองบริการ และตรวจสอบรายช่งอ
ว่าครบถ้วนหร่อไม่ 
- ประสานแจ้งกรรมการให้รับทราบ 
- นัดหมายประชุมเพ่งอเตรียมความพร้อมในการจัด
สอบ 

2ครั้ง/ปี 
 
 

แบบตอบรับการ
เข้าประชุมตาม
รายช่งอในค าสังง 

30    

 2.1.6 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสอบ
คัดเล่อก/มอบหมายหน้าทีงฝ่ายต่างๆ  

- ประชุมกรรมการด าเนินงานและกรรมการคุมสอบ
ทุกส่วนงาน 

12ครั้ง/ปี วาระการประชุม /
รายงานการ
ประชุม 

 3   

 2.1.7  จัดเตรียมสถานทีงในการจัดสอบและการ
อ านวยความสะดวกให้ผู้ปกครอง หร่ออ่งนๆ ตาม
มติทีงประชุมของคณะกรรมการฯ 

- เตรียมสถานทีงกองกลาง 
- เตรียมสถานทีงส าหรับทีงพักผู้ปกครอง 

2ครั้ง/ปี สถานทีงพร้อมใน
การจัดสอบ 

 3   

 2.1.8 ดูแลกองกลาง รับ-ส่ง ข้อสอบ 
ประสานงานกรรมการ กองบริการการศึกษา 
อ านวยความสะดวกผู้เข้าสอบ ตรวจนับข้อสอบ
ระหว่างกรรมการและกองบริการการศึกษา 

- ดูแลกองกลาง อ านวยความสะดวก ให้กรรมการคุม
สอบ  ผู้เข้าสอบ และผู้ปกครอง 
- ดูแลการลงช่งอปฏิบัติงานและการส่งซองข้อสอบ
ให้กับกรรมการคุมสอบ 
- ตรวจนับข้อสอบ และเอกสารผลสอบ การลงนาม
ครบถ้วนหร่อไม่ 

2ครั้ง/ปี 
 
 

เอกสารการลงช่งอ
การปฏิบัติงาน 

  1  

 2.1.9 ตรวจสอบผลการสอบจากคณะกรรมการ
และสรุปผลสอบ ส าเนาผลสอบเก็บเข้าแฟ้ม 

- ตรวจสอบผลการสอบ เกีงยวกับการให้คะแนนตรว
ตามเกณฑ์การประเมินผล และสรุปผลถูกต้องหร่อไม่ 
- ส าเนาจัดเก็บในแฟ้ม 

2ครั้ง/ปี 
 
 

เอกสารผลสอบ
ปฏิบัติและ
สัมภาษณ์ 

 1   

 2.1.10 จัดท าบันทึกน าส่งผลสอบไปยังกอง
บริการการศึกษา 

- จัดท าบันทึกน าส่งผลสอบ  เสนอผู้บริหารลงนาม 
ส่งไปยังกองบริการการศึกษา 
- น าต้นฉบับส่งไปยังกองบริการการศึกษา 

2ครั้ง/ปี 
 

 

บันทึกข้อความ
และผลสอบปฏิบัติ
และสัมภาษณ์ 

35    

รวม 10 3 24  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 3 24  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 
 กิจกรรมหลัก การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 

ช่งอ นางสาวบุรัสกร นามสกุล แจ่มเมธีกุล รหัสเอกสาร   CIM – AS - 04 - 04 

งาน การรับเข้าศึกษาต่อ กิจกรรมหลัก การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 
    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 
    1.3 เพ่งอให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้
 

 
2. ขอบเขตงาน 
         2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 
ตลอดจนผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 

 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 รับรายช่งอผู้สมัครสอบจากกองบริการการศึกษา/ส าเนาติดประกาศรายช่งอผู้มีสิทธิ์สอบหน้าคณะและหน้าห้องสอบ  
    3.2  ประสานสาขาวิชา(ทั้งระบบe-officeและประสานโดยตรง)เพ่งอส่งกรรมการคุมสอบ  เจ้าหน้าทีงจัดล าดับ นักศึกษา
ช่วยงาน รวบรวม พิมพ์สรุป เพ่งอจัดท าบันทึกข้อความส่งข้อมูลไปยังกองบริการการศึกษาแต่งตั้งฯ  
     3.3 น าใบรายช่งอมาจัดพิมพ์ลงในแบบฟอร์มประเมินการสอบคัดเล่อกแยกเป็นสาขาวิชา และตรวจสอบให้ตรงรายช่งอผู้มี
สิทธิ์สอบ 
     3.4 เตรียมเอกสาร/พิมพ์ข้อสอบ/ส าเนาข้อสอบ/พิมพ์ใบบัยชีรายช่งอการปฏิบัติงานและเตรียมอุปกรณ์ในการสอบปฏิบัติ
และสัมภาษณ ์
     3.5 จัดส่งค าสังงคณะกรรมการด าเนินงานจัดสอบสมัครสอบคัดเล่อกนักศึกษา/ประสานแจ้งคณะกรรมการทราบ/นัด
หมายการประชุม 
     3.6 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานรับสมัครสอบคัดเล่อก/มอบหมายหน้าทีงฝ่ายต่างๆ 
     3.7 จัดเตรียมสถานทีงในการจัดสอบและการอ านวยความสะดวกให้ผู้ปกครอง หร่ออ่งนๆ ตามมติทีงประชุมของ
คณะกรรมการฯ 
     3.8 ดูแลกองกลาง รับ-ส่ง ข้อสอบ ประสานงานกรรมการ กองบริการการศึกษา อ านวยความสะดวกผู้เข้าสอบ ตรวจนับ
ข้อสอบระหว่างกรรมการและกองบริการการศึกษา 
     3.9 ตรวจสอบผลการสอบจากคณะกรรมการและสรุปผลสอบ ส าเนาผลสอบเก็บเข้าแฟ้ม 
     3.10 จัดท าบันทึกน าส่งผลสอบไปยังกองบริการการศึกษา 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 
5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

5.1 สาขาวิชา  5  สาขา 
5.2 กองบริการการศึกษา 
 

มีจ านวน 2 หน่วยงาน  

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน - นาท ี 7 ชังวโมง 5 วัน 
 6.1 รับรายช่งอผู้สมัครสอบจากกอง

บริการการศึกษา/ส าเนาติด
ประกาศรายช่งอผู้มีสิทธิ์สอบหน้า
คณะและหน้าห้องสอบ 

       

6.2 ประสานสาขาวิชา(ท้ังระบบe-
officeและประสานโดยตรง)เพ่งอส่ง
กรรมการคุมสอบ  เจ้าหน้าทีง
จัดล าดับ นักศึกษาช่วยงาน 
รวบรวม พิมพ์สรุป เพ่งอจัดท า
บันทึกข้อความส่งข้อมูลไปยังกอง
บริการการศึกษาแต่งตั้งฯ 

       

6.3 น าใบรายช่งอมาจัดพิมพ์ลงใน
แบบฟอร์มประเมินการสอบ
คัดเล่อกแยกเป็นสาขาวิชา และ
ตรวจสอบให้ตรงรายช่งอผู้มีสิทธิ์
สอบ 

       

6.4 เตรียมเอกสาร/พิมพ์ข้อสอบ/
ส าเนาข้อสอบ/พิมพ์ใบบัยชีรายช่งอ
การปฏิบัติงานและเตรียมอุปกรณ์
ในการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ 

       

 6.5 จัดส่งค าสังงคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดสอบสมัครสอบ
คัดเล่อกนักศึกษา/ประสานแจ้ง
คณะกรรมการทราบ/นัดหมายการ
ประชุม 

       

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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 6.6 จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานรับสมัครสอบคัดเล่อก/
มอบหมายหน้าทีงฝ่ายต่างๆ 

       

 6.7 จัดเตรียมสถานทีงในการจัด
สอบและการอ านวยความสะดวก
ให้ผู้ปกครอง หร่ออ่งนๆ ตามมติทีง
ประชุมของคณะกรรมการฯ 

       

 
 
 

6.8 ดูแลกองกลาง รับ-ส่ง ข้อสอบ 
ประสานงานกรรมการ กองบริการ
การศึกษา อ านวยความสะดวกผู้
เข้าสอบ ตรวจนับข้อสอบระหว่าง
กรรมการและกองบริการการศึกษา 

       

 
 

6.9 ตรวจสอบผลการสอบจาก
คณะกรรมการและสรุปผลสอบ 
ส าเนาผลสอบเก็บเข้าแฟ้ม 

       

 6.10 จัดท าบันทึกน าส่งผลสอบไป
ยังกองบริการการศึกษา 

       

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 
7.1ประกาศรายช่งอผู้มีสิทธิ์สอบ 
7.2บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบ 
7.3บันทึกแบบฟอร์มประเมิน
ประจ าปี 
7.4ใบบัยชีรายช่งอการปฏิบัติงาน 
7.5บันทึกผลสอบน าส่งกองบริการ 
 
 

จ านวน 5 
 

ฉบับ  

 

ลงนาม ....นางสาวบรุัสกร  แจ่มเมธีกุล….. ลงนาม ....น้ าทิพย์  กลีบบัวบาน..... ลงนาม ....ดร.ศุภรา  เจรยิภมูิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 



291 
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ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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 5.5 การจัดสอบสัมภาษณ์ / ปฏิบัติ (รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย) 
 

      

ใบพรรณนาหน้าท่ีงาน Job Description (JD) 
 

      งานการรับเข้าศกึษาต่อ 
ช่งอ.............นางสาว ..................บุรัสกร..........................................นามสกุล...............แจ่มเมธีกุล................................................ รหสัเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝา่ย วิชาการ..........................................................................  งาน การรบัเข้าศึกษาต่อ..................................................... กิจกรรมหลกั การจัดสอบสมัภาษณ์/ปฏิบัต.ิ..................................................................... 
ผูบั้งคับบัยชา ระดับฝา่ย ช่งอ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจรยิภมิู…………………….…………….  ต าแหน่ง ………………………รองคณบดีฝา่ยวิชาการ…………………………………………... 
 
1.วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรบัผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสทิธิภาพ 
 1.2 เพ่งอให้ผูป้ฏิบัตงิานไดรั้บทราบขอบเขตหน้าทีงงานชัดเจน และเป็นลายลกัษณอั์กษร 
 
2.งานหลกัท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช้ 

สัดส่วน 
ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชัว่โมง วัน 

1. การจัดสอบสมัภาษณ์/ปฏิบัต ิ
(รับตรงภาคปกติทีงคณะ/วิทยาลยั) 
หน่วยนับ : คร้ัง 
1 คร้ังต่อปี  

- วิทยาลยัในก ากับ 2 คร้ัง
ต่อปี 
 

1. ท าบันทึกข้อความผา่นระบบ E-office ขอข้อสอบ
ภาคปฏบัิติไปยังสาขาวิชาทีงเกีงยวข้อง 

 4คร้ัง/ปี -บันทึกข้อความ      
-ข้อสอบ 

15    

2. ฝา่ยวิชาการคณะด าเนินการจัดตารางห้องสอบและ
ติดประกาศพร้อมแจ้งให้สาขาวิชาทราบ 

 4คร้ัง/ปี -ห้องสอบ 
-ประชาสมัพันธ์
รายช่งอนักศึกษา
ให้แก่สาขาวิชา 

30   

3. ฝา่ยวิชาการคณะด าเนินการท าค าสังงคณะกรรมการ
สอบสมัภาษณ์/ปฏิบัต ิและแจ้งค าสังงไปยงัผูเ้กีงยวข้อง 

 4คร้ัง/ปี ค าสังง 30   

4. จัดเตรยีมเอกสารทีงเกีงยวข้องเพ่งอใช้ในการจัดสอบ  4คร้ัง/ปี เอกสารข้อสอบ  3  
5. สรุปรายช่งอผูมี้สทิธ์ิเข้าศึกษาต่อ  4คร้ัง/ปี รายช่งอผูมี้สทิธ์ิเข้า

ศึกษาต่อ 
 3   

รวม 0 1 4  
รวมระยะเวลาท้ังหมด 0 1 4  

 

บริการการศึกษา 

CIM – AS - 04 - 05 
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3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 

3.1  กองบริการการศึกษา แจ้งประกาศรับนักศึกษาใหม่ยังกองบริการการศึกษา เพ่งอประชาสัมพันธ์ยังเว็บไซต์มหาวิทยาลัย งาน/ปีการศึกษา 
3.2  กองบริการการศึกษา แจ้งข้อมูลผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาไปยังกองบริการการศึกษา เพ่งอน าข้อมูลรายละเอียดลงยังเว็บไซต์มหาวิทยาลัย งาน/ปีการศึกษา 
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาระดับปริยยาตรี หร่อสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน ด้านงานวิชาการ 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน   0  นาท/ี …1… ชังวโมง/ 4 วัน 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
 (นางสาวบุรัสกร  แจ่มเมธีกุล)        (นางสาวน้ าทิพย์   กลีบบัวบาน)     (ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ)  
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา                 ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงาน     ต าแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
          ผู้จัดท า                    ผู้ควบคุม                                                                             ผู้อนุมัต  ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดสอบสัมภาษณ์ / ปฏิบัติ (รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย) 
 กิจกรรมหลัก การจัดสอบสัมภาษณ์ / ปฏิบัติ (รับตรงภาคปกติทีงคณะ/วิทยาลัย) 

ช่งอ นางสาวบุรัสกร นามสกุล แจ่มเมธีกุล รหัสเอกสาร   CIM – AS - 04 - 05 

งาน การรับเข้าศึกษาต่อ กิจกรรมหลัก การจัดสอบสัมภาษณ์ / ปฏิบัติ (รับตรงภาคปกติทีงคณะ/วิทยาลัย) 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 
    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดสอบสัมภาษณ์ และปฏิบัติ วิทยาลัย 
    1.3 เพ่งอให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้
 

 
2. ขอบเขตงาน 
         2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดสอบสัมภาษณ์ และปฏิบัติ วิทยาลัย 
ตลอดจนผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 

 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1  รวบรวมรายช่งอผู้สมัคร/ส าเนาติดประกาศรายช่งอผู้มีสิทธิ์สอบหน้าวิทยาลัยและหน้าห้องสอบ  
    3.2  ประสานสาขาวิชา(ทั้งระบบe-officeและประสานโดยตรง)เพ่งอส่งกรรมการคุมสอบ  เจ้าหน้าทีงจัดล าดับ นักศึกษา
ช่วยงาน รวบรวม พิมพ์สรุป เพ่งอจัดท าบันทึกข้อความแต่งตั้งฯ  
     3.3 น าใบรายช่งอมาจัดพิมพ์ลงในแบบฟอร์มประเมินการสอบคัดเล่อกแยกเป็นสาขาวิชา และตรวจสอบให้ตรงรายช่งอผู้มี
สิทธิ์สอบ 
     3.4 เตรียมเอกสาร/พิมพ์ข้อสอบ/ส าเนาข้อสอบ/พิมพ์ใบบัยชีรายช่งอการปฏิบัติงานและเตรียมอุปกรณ์ในการสอบปฏิบัติ
และสัมภาษณ ์
     3.5 จัดส่งค าสังงคณะกรรมการด าเนินงานจัดสอบสมัครสอบคัดเล่อกนักศึกษา/ประสานแจ้งคณะกรรมการทราบ/นัด
หมายการประชุม 
     3.6 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานรับสมัครสอบคัดเล่อก/มอบหมายหน้าทีงฝ่ายต่างๆ 
     3.7 จัดเตรียมสถานทีงในการจัดสอบและการอ านวยความสะดวกให้ผู้ปกครอง หร่ออ่งนๆ ตามมติทีงประชุมของ
คณะกรรมการฯ 
     3.8 ดูแลสาขาวิชา รับ-ส่ง ข้อสอบ ประสานงานกรรมการ อ านวยความสะดวกผู้เข้าสอบ ตรวจนับข้อสอบ 
     3.9 ตรวจสอบผลการสอบจากคณะกรรมการและสรุปผลสอบ ส าเนาผลสอบเก็บเข้าแฟ้ม 
     3.10 จัดท าบันทึกน าส่งผลสอบไปยังกองบริการการศึกษา 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 
 
5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

5.1 สาขาวิชา  5  สาขา 
5.2 กองบริการการศึกษา 
 

มีจ านวน 2 หน่วยงาน  

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน - นาท ี 7 ชังวโมง 5 วัน 
 6.1  รวบรวมรายช่งอผู้สมัคร/ส าเนา

ติดประกาศรายช่งอผู้มีสิทธิ์สอบหน้า
วิทยาลัยและหน้าห้องสอบ 

       

6.2  ประสานสาขาวิชา(ทั้งระบบe-
officeและประสานโดยตรง)เพ่งอส่ง
กรรมการคุมสอบ  เจ้ าหน้ าทีง
จั ด ล า ดั บ  นั ก ศึ ก ษ า ช่ ว ย ง า น 
รวบรวม พิมพ์สรุป  เ พ่งอจั ดท า
บันทึกข้อความแต่งตั้งฯ  

       

6.3 น าใบรายช่งอมาจัดพิมพ์ลงใน
แบบฟอร์มประเมินการสอบ
คัดเล่อกแยกเป็นสาขาวิชา และ
ตรวจสอบให้ตรงรายช่งอผู้มีสิทธิ์
สอบ 

       

6.4 เตรียมเอกสาร/พิมพ์ข้อสอบ/
ส าเนาข้อสอบ/พิมพ์ใบบัยชีรายช่งอ
การปฏิบัติงานและเตรียมอุปกรณ์
ในการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ 

       

 6.5 จัดส่งค าสังงคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดสอบสมัครสอบ
คัดเล่อกนักศึกษา/ประสานแจ้ง
คณะกรรมการทราบ/นัดหมายการ
ประชุม 

       

 6.6 จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานรับสมัครสอบคัดเล่อก/
มอบหมายหน้าทีงฝ่ายต่างๆ 

       

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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 6.7 จัดเตรียมสถานทีงในการจัด
สอบและการอ านวยความสะดวก
ให้ผู้ปกครอง หร่ออ่งนๆ ตามมติทีง
ประชุมของคณะกรรมการฯ 

       

 
 
 

6.8 ดูแลสาขาวิชา รับ-ส่ง ข้อสอบ 
ประสานงานกรรมการ อ านวย
ความสะดวกผู้เข้าสอบ ตรวจนับ
ข้อสอบ 

       

 
 

6.9 ตรวจสอบผลการสอบจาก
คณะกรรมการและสรุปผลสอบ 
ส าเนาผลสอบเก็บเข้าแฟ้ม 

       

 6.10 จัดท าบันทึกน าส่งผลสอบไป
ยังกองบริการการศึกษา 

       

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 
7.1ประกาศรายช่งอผู้มีสิทธิ์สอบ 
7.2บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบ 
7.3บันทึกแบบฟอร์มประเมิน
ประจ าปี 
7.4ใบบัยชีรายช่งอการปฏิบัติงาน 
7.5บันทึกผลสอบน าส่งกองบริการ 

จ านวน 5 
 

ฉบับ  

 

 

ลงนาม ....นางสาวบรุัสกร  แจ่มเมธีกุล….. ลงนาม ....น้ าทิพย์  กลีบบัวบาน..... ลงนาม ....ดร.ศุภรา  เจรยิภมูิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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5.6 การรับสมัครนักศึกษา 

 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานการรับเข้าศึกษาต่อ 
ช่งอ.............นางสาว ..................บุรัสกร..........................................นามสกุล...............แจ่มเมธีกุล................................................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝ่าย วิชาการ..........................................................................  งาน การรับเข้าศึกษาต่อ..................................................... กิจกรรมหลัก การรับสมัครนักศึกษา................................................................................ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริยภูม…ิ………………….…………….  ต าแหน่ง …………..รองคณบดีฝ่ายวิชาการ………………………………………………………. 
1.วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงงานชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2.งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

1. การรับสมัครนักศึกษา 
(                   /        ) 
หน่วยนับ : ครั้ง 
1 ครั้งต่อปี  

- วิทยาลัยในก ากับ 2 ครั้ง
ต่อป ี

 
 

1. ฝ่ายวิชาการคณะด าเนินการจัดท าปฏิทินการรับสมัคร
นักศึกษา 
 

1.รับทราบรายงานสรุปจ านวนรับ
นักศึกษารายงานตัวรับตรงรอบทีง 1   รอบ
ทีง 2 
2.ตรวจสอบข้อมูลปฏิทินวิชาการหลักของ
ทางมหาวิทยาลัย 
3.ด าเนินการจัดท าปฏิทินการรับสมัคร
นักศึกษา(รับตรงทีงคณะ/วิทยาลัย) 

2ครั้ง/ปี 
 
 
 

ปฏิทินการรับตรง 30    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

2. ท าประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่  ผ่านระบบ E-
office ขออนุมัติ 

 12ครั้ง/ปี ประกาศ 15   

3. แจ้งผู้เกีงยวข้องประกาศรับสมัคร (อินเตอร์เน็ต/
ข่าวสารประชาสัมพันธ์) 
 

 24ครั้ง/ปี ข่าวการรับสมัคร 10   

4. ฝ่ายวิชาการคณะด าเนินการจัดท าสังงคณะกรรมการ
รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ E-office และแจ้งเวียน
ค าสังงไปยังผู้เกีงยวข้อง 

 2ครั้ง/ปี ค าสังง 30   

5. ฝ่ายวิชาการจัดเตรียมเอกสารการรับสมัคร /สถานทีง -จัดพิมพ์ใบสมัคร 
-จัดพิมพ์รายช่งอผู้สมัครเข้ารับการสอบ
คัดเล่อกเข้าศึกษา(ก าหนดเลขทีงสมัคร
สอบ) 
-จัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน 

36ครั้ง/ปี 
 

เอกสารการรับ
สมัคร /สถานทีง 

  1 

บริการการศึกษา 
CIM – AS - 04 - 06 
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6. ด าเนินการรับสมัคร  36ครั้ง/ปี จ านวนผู้สมัคร 30    
7. สรุปรายช่งอผู้สมัคร  2ครั้ง/ปี รายช่งอผู้สมัคร  3  
8. ฝ่ายวิชาการด าเนินการจัดเตรียมเอกสารในการสอบ
สัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ (เพิงมประชุม 3 ชังวโมง) 

-จัดพิมพ์ในเซ็นช่งอผู้รับสมัคร 
-จัดพิมพ์ใบสรุปคะแนนการสัมภาษณ์ 
-จัดพิมพ์ใบเซ็นช่งอปฏิบัติหน้าทีงของ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
-จัดเตรียมสถานทีงสอบสัมภาษณ์ 

24ครั้ง/ปี 
 

เอกสารในการสอบ
สัมภาษณ์และการ
สอบปฏิบัต ิ

  1 

9. อ านวยความสะดวกในการสอบสัมภาษณ์ และสอบ
ปฏิบัติ 

 4ครั้ง/ปี ให้บริการและ
อ านวยความ
สะดวก 

  1 

       
  ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 
10. สรุปรายช่งอผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ  2ครั้ง/ปี รายช่งอผู้มีสิทธ์ิเข้า

ศึกษาต่อ 
 3  

11. ท าประกาศผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในระบบ E-office  6ครั้ง/ปี ประกาศผู้มีสิทธ์ิ
เข้าศึกษา 

30   

12. ฝ่ายวิชาการคณะแจ้งประกาศผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา
ต่อไปยังผู้เกีงยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทังวกัน 

 2ครั้ง/ปี ประชาสัมพันธ์ผูม้ี
สิทธ์ิเข้าศึกษา 

10   

13. จัดท าบันทึกน าส่งข้อมูลผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาไปยังงาน
รับเข้ากองบริการการศึกษา 
 

 2ครั้ง/ปี น าข้อมูลเข้าระบบ
เพ่งอใช่ในการ
รายงานตัว
นักศึกษา 

15   

14. รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการด าเนินการรับสมัครน าส่งฝ่ายการเงิน
คณะ 

 24ครั้ง/ปี เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ด าเนินการรับ
สมัคร 

 3  

รวม 50 2 116  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 50 2 116  
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3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 

3.1  กองบริการการศึกษา แจ้งประกาศรับนักศึกษาใหม่ยังกองบริการการศึกษา เพ่งอประชาสัมพันธ์ยังเว็บไซต์มหาวิทยาลัย งาน/ปีการศึกษา 
3.2  กองบริการการศึกษา แจ้งข้อมูลผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาไปยังกองบริการการศึกษา เพ่งอน าข้อมูลรายละเอียดลงยังเว็บไซต์มหาวิทยาลัย งาน/ปีการศึกษา 
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาระดับปริยยาตรี หร่อสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน ด้านงานวิชาการ 1 ปี 
 

 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน 50 นาท/ี 2 ชังวโมง/ 116 วัน 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
 (นางสาวบุรัสกร  แจ่มเมธีกุล)        (นางสาวน้ าทิพย์   กลีบบัวบาน)     (ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ)  
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา                 ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงาน     ต าแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
          ผู้จัดท า                    ผู้ควบคุม                                                                             ผู้อนุมัต  ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย) 
 

 กิจกรรมหลัก การรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติทีงคณะ/วิทยาลัย) 
 

ช่งอ นางสาวบุรัสกร นามสกุล แจ่มเมธีกุล รหัสเอกสาร   CIM – AS - 04 - 06 

งาน การรับเข้าศึกษาต่อ กิจกรรมหลัก การรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติทีงคณะ/วิทยาลัย) 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติทีงคณะ/วิทยาลัย) 
    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติทีงคณะ/วิทยาลัย) 
 

 
2. ขอบเขตงาน 

2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติทีงคณะ/วิทยาลัย)ตลอดจนหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1   ฝ่ายวิชาการคณะด าเนินการจัดท าปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา  
            -รับทราบรายงานสรุปจ านวนรับนักศึกษารายงานตัวรับตรงรอบทีง 1   รอบทีง 2 
             -ตรวจสอบข้อมูลปฏิทินวิชาการหลักของทางมหาวิทยาลยั 
             -ด าเนินการจัดท าปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา(รับตรงทีงคณะ/วิทยาลัย)  
    3.2   ท าประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ E-office ขออนุมัติ 
    3.3   แจ้งผูเ้กีงยวข้องประกาศรับสมคัร (อินเตอรเ์น็ต/ข่าวสารประชาสัมพันธ์) 
    3.4   ฝา่ยวิชาการคณะด าเนนิการจัดท าสังงคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ E-office และแจ้งเวียนค าสังงไปยังผู้เกีงยวข้อง 
    3.5   ฝา่ยวิชาการจดัเตรียมเอกสารการรับสมัคร /สถานทีง 
             -จัดพิมพ์ใบสมคัร 
             -จัดพิมพ์รายช่งอผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเล่อกเข้าศึกษา(ก าหนดเลขทีงสมัครสอบ)  
             -จัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน 
             -จัดเตรียมอุปกรณ์ในการรับสมัคร 
             -จัดพิมพ์เอกสาร รายละเอียดต่างๆ 
             -จัดท าส าเนาในสมคัร 
             -จัดท าค าสังงคณะกรรมการการรบัสมคัร 
             -จัดเตรียมสถานทีงรับสมัคร    
   3.6   ด าเนินการรับสมัคร 
   3.7   สรุปรายช่งอผูส้มัคร 
   3.8   ฝ่ายวิชาการด าเนินการจดัเตรียมเอกสารในการสอบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ (เพิงมประชุม 3 ชังวโมง) 
           -จัดพิมพ์ในเซ็นช่งอผู้รับสมัคร 
             -จัดพิมพ์ใบสรุปคะแนนการสัมภาษณ ์
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             -จัดพิมพ์ใบเซ็นช่งอปฏบิัติหน้าทีงของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
             -จัดเตรียมสถานทีงสอบสัมภาษณ ์ 
    3.9    อ านวยความสะดวกในการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบตัิ 
    3.10  สรุปรายช่งอผู้มสีิทธ์ิเข้าศกึษาต่อ 
    3.11  ท าประกาศผู้มสีิทธ์ิเข้าศกึษาต่อในระบบ E-office 
    3.12  ฝ่ายวิชาการคณะแจ้งประกาศผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาต่อไปยังผู้เกีงยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทังวกัน 
    3.13  จัดท าบันทึกน าส่งข้อมลูผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษาไปยังงานรบัเข้ากองบริการการศึกษา 
    3.14  รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครน าส่งฝ่ายการเงินคณะ 
 

 
4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 
 
5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

5.1 สาขาวิชา  5  สาขา 
5.2 กองบริการการศึกษา 
 

มีจ านวน 2 หน่วยงาน  

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน - นาท ี 7 ชังวโมง 5 วัน 
 6.1   ฝ่ายวิชาการคณะด าเนินการ

จัดท าปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา  
       

6.2   ท าประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ผ่านระบบ E-office ขออนุมัติ 

       

6.3   แจ้งผู้เกีงยวข้องประกาศรับสมัคร 
(อินเตอร์เน็ต/ข่าวสารประชาสัมพนัธ์) 

       

6.4   ฝ่ายวิชาการคณะด าเนินการ
จัดท าสังงคณะกรรมการรับสมัคร
นักศึกษาผ่านระบบ E-office และแจ้ง
เวียนค าสังงไปยังผู้เกีงยวข้อง 

       

6.5   ฝ่ายวิชาการจดัเตรียมเอกสารการ
รับสมคัร /สถานทีง 

       

6.6   ด าเนินการรับสมัคร        

6.7   สรุปรายช่งอผูส้มัคร        

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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6.8   ฝ่ายวิชาการด าเนินการจัดเตรียม
เอกสารในการสอบสัมภาษณ์และการ
สอบปฏิบัติ (เพิงมประชุม 3 ชังวโมง) 

       

6.9    อ านวยความสะดวกในการสอบ
สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัต ิ

       

6.10  สรุปรายช่งอผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ        

6.11  ท าประกาศผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ
ในระบบ E-office 

       

 6.12  ฝ่ายวิชาการคณะแจ้งประกาศ 
ผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษาต่อไปยังผู้เกีงยวข้องและ
ประกาศให้ทราบโดยทังวกัน 

       

6.13  จัดท าบันทึกน าส่งข้อมูลผู้ม ี
สิทธ์ิเข้าศึกษาไปยังงานรับเข้ากอง
บริการการศึกษา 

       

6.14  รวบรวมเอกสารการเบิกจา่ย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการ
รับสมคัรน าส่งฝ่ายการเงินคณะ 

       

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 
7.1 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา 
7.2 ประกาศรับสมัครนักศึกษา 
7.3 บันทึกสังงคณะกรรมการรับสมคัร 
7.4 ใบรับสมัคร 
7.5 ประกาศรายช่งอผูม้ีสิทธิสอบ
สัมภาษณ์/ปฏิบัต ิ
7.6 เอกสารประเมินในการสอบ
สัมภาษณ ์
7.7 ประกาศผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ 
7.8 บันทึกน าส่งข้อมูลผู้ม ี
สิทธ์ิเข้าศึกษาไปยังงานรับเข้ากอง
บริการการศึกษา 
 

จ านวน 8 ฉบับ  

 

ลงนาม ....นางสาวบรุัสกร  แจ่มเมธีกุล….. ลงนาม ....น้ าทิพย์  กลีบบัวบาน..... ลงนาม ....ดร.ศุภรา  เจรยิภมูิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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9
อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
สอบสัมภำษณ์ และสอบ
ปฏิบติั

1 ร้อยละ 100

ให้บริกำรและอ ำนวยคควำม

สะดวกแก่ผูส้มคัรเขำ้ศึกษำ และ

อำจำรยผ์ูส้อบสมัภำษณ์ และสอบ

ปฏิบติั

10 สรุปรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำต่อ 3 ร้อยละ 100 รำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ

11
ท ำประกำศผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ
ต่อในระบบ E-office

30 ร้อยละ 100 ประกำศผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ

12

แจง้ประกำศผูมี้สิทธ์ิเขำ้
ศึกษำต่อไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้ง
และประกำศให้ทรำบโดยทัว่
กนั

10 ร้อยละ 100 ประชาสมัพนัธุ์ผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษา

ไมถู่กต้อง

13
จดัท ำบนัทึกน ำส่งขอ้มูลผูมี้
สิทธ์ิเขำ้ศึกษำไปยงังำน
รับเขำ้กองบริกำรกำรศึกษำ

15 ร้อยละ 100
น ำขอ้มลูเขำ้ระบบเพ่ือใช้ในกำร

รำยงำนตวันักศึกษำ

ถูกต้อง

14

รวบรวมเอกสำรกำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรรับสมคัรน ำส่ง
ฝ่ำยกำรเงินคณะ

3 ร้อยละ 100
เบิกจ่ำยคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรรับสมคัร

รวม 50 2 116

หมำยเหตุ 1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี ผู้จดัท ำ นางสาวบุรัสกร  แจ่มเมธกีลุ ผู้ควบคุม นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบัวบาน ผู้อนุมัต ิอาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริญภูมิ

2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ ต ำแหน่ง หวัหน้ำส ำนักงำน ต ำแหน่ง รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร

3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี

 '-ค ำสัง่คณะกรรมกำรรับ

สมคัรนักศึกษำ                           

 -ประกำศรับสมคัรนักศึกษำ

ใหม ่-ใบเซ็นตช่ื์อปฏิบตังำน

รำยช่ือและสถำนท่ีสอบ

สมัภำษณ์ของผูมี้สิทธ์ิสอบ

สมัภำษณ์ทกุคน

-เกณฑก์ำรให้คะแนน                 

       -แบบประเมินผลกำร

สอบสมัภำษณฑ์

รำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ

ประกำศผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ

ขอ้มลูผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ

ร้อยละ 100 รายช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้าศึกษาตัวช้ีวัด (KQI) 

รายช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้าศึกษา

ควำมถูกตอ้งของบนัทึก

ขอ้ควำม

น ำขอ้มลูเขำ้ระบบเพ่ือใช้ใน

กำรรำยงำนตวันักศึกษำ

เบิกจ่ำยคำ่ตอบแทน

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับ

สมคัร

ควำมถูกตอ้งและครบถว้น

ของเอกสำรแนบเพ่ือใช้ใน

กำรเบิกจ่ำยคำ่ตอบแทน

ประกำศผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ
ควำมถูกตอ้งและครบถว้น

ของประกำศผูมี้สิทธ์ิเขำ้

ศึกษำต่อ

ควำมถูกตอ้งและครบถว้น

ของขำ่วประชำสมัพนัธ์ และ
ประชำสมัพนัธ์ผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ

ควำมถูกตอ้งและครบถว้น

ในกำรให้บริกำรผูส้มคัรเขำ้

ศึกษำ และอำจำรยผ์ูส้อบ

สมัภำษณ์ และสอบปฏิบติั

ให้บริกำรและอ ำนวยคควำม

สะดวกแก่ผูส้มคัรเขำ้ศึกษำ 

และอำจำรยผ์ูส้อบสมัภำษณ์ 

และสอบปฏิบติั

รำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ
ควำมถูกตอ้งและครบถว้น

รำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ

               
                 
             

                      
            

                    
                   
E-office

     
      

            

                     
                 
                
                
          

                      
            fackbook    
                   

         
             
           
           

                        
                 

       
        

             
       

                 
                     
            

                       
                

                 
                      

       

ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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  5.7 การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ 

 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานธุรการและสารบรรณ 
ช่งอ.......................นางสาว ..................บุรัสกร..............................นามสกุล...................แจ่มเมธีกุล................................................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝ่าย บริหารงานทังวไป............................................................  งาน  ธุรการและสารบรรณ................................................. กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังส่อ.……………………………………… 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริยภูมิ…………………….…………….  ต าแหน่ง …………รองคณบดีฝ่ายวิชาการ.………………………………… 
 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่งอก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าทีงการปฏิบัติงานทีง  
ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ (ปี) ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังส่อ 
- หน่วยนับ : ฉบับ 
- สถิติย้อนหลัง 6 เด่อน 

2.1.1 ร่าง-พิมพ์ หนังส่ออิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกข้อความ 
หนังส่อราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสังง ประกาศ  
ประชุม และอ่งนๆ ) 
 

- 120  ฉบับ/ปี หนังส่อราชการ 13    
 
 
 
 2.1.2 ก าหนดเส้นทางถึงหน่วยงานต่างๆทีงรับเร่งอง 

 
- 120  ฉบับ/ปี เส้นทางการ     

ส่งเอกสาร 
 

1   

2.1.3 ติดตามทวงถามและประสานงานในกรณีเกิด
ปัยหา หร่อเอกสารเร่งด่วน 

- 120  ฉบับ/ปี  1   

รวม 15  - -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 0 2 4  

 

บริการการศึกษา 

CIM – AS - 04 - 07 
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3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 

   
   
  
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริยยาตรี หร่อสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างานด้านงานสารบรรณ มีความรู้เร่งองการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office  
5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน   0 นาที/ ..4.. ชังวโมง/ ...8....วัน 

 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
      (นางสาวบุรัสกร  แจ่มเมธีกุล)        (นางสาวน้ าทิพย์   กลีบบัวบาน)     (ดร.ศุภรา  เจริยภูมิ)  
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา                  ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงาน     ต าแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
          ผู้จัดท า                    ผู้ควบคุม                                                                             ผู้อนุมัต  ิ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังส่อ 

 
 กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังส่อ 

ช่งอ นางสาวบุรัสกร นามสกุล แจ่มเมธีกุล รหัสเอกสาร   CIM – AS - 04 - 07 

งาน การรับเข้าศึกษาต่อ กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังส่อ 
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริยภูมิ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. วัตถุประสงค ์
    1.1 เพ่งอให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ  
    1.2 เพ่งอใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 
 

 
2. ขอบเขตงาน 
         2.1 ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 

 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 ร่าง-พิมพ์ หนังส่ออิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกข้อความ หนังส่อราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสังง ประกาศ ประชุม และ
อ่งนๆ ) 
    3.2 ก าหนดเส้นทางถึงหน่วยงานต่างๆทีงรับเร่งอง 
    3.3 ติดตามทวงถามและประสานงานในกรณีเกิดปัยหา หร่อเอกสารเร่งด่วน 

 
4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 

 

 

 

 

 
5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

5.1 สาขาวิชา  5  สาขา 
5.2 กองบริการการศึกษา 
5.3 หน่วยงานอ่งนๆทีงเกีงยวข้อง 
 

มีจ านวน 3 หน่วยงาน  

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน - นาท ี 7 ชังวโมง 5 วัน 
 3.1 ร่าง-พิมพ์ หนังส่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกข้อความ 
หนังส่อราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสังง ประกาศ ประชุม และอ่งนๆ ) 

       

3.2 ก าหนดเส้นทางถึงหน่วยงาน
ต่างๆทีงรับเร่งอง 

       

 3.3 ติดตามทวงถามและ
ประสานงานในกรณีเกิดปัยหา 
หร่อเอกสารเร่งด่วน 

       

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 
7.1 บันทึกข้อความ 
7.2 บันทึกภายนอก 
7.3 เอกสารประชุม 
7.4 รายงานการประชุม 
7.5 หนังส่อราชการอ่งนๆ 
 

จ านวน 5 ฉบับ  

 

 

ลงนาม ....นางสาวบรุัสกร  แจ่มเมธีกุล….. ลงนาม ....น้ าทิพย์  กลีบบัวบาน..... ลงนาม ....ดร.ศุภรา  เจรยิภมูิ..... 
(ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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ผังการด าเนินการ (Flow Chart) 
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                  ทั้งนี้ ในงานบริหารทังวไป มี มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP  ซึงงรวบรวมกิจกรรม
หลักทีง 1.6 การจัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ กิจกรรมหลักทีง 1.9 การจัดโครงการ/เบิกจ่าย/สรุป ของฝ่ายวิชาการ และ
กิจกรรมทีง1.3 การจัดค าสังงแต่งตั้งอาจารย์ คณาจารย์ประจ า/ทีงปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร  แสดงรายละเอียด ดังนี้  
 
 
     8. มาตรฐานการปฏิบัตงิาน Standard Operating Procedure (SOP) 

8.1 SOP .....การด าเนินโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ........ 

ช่งอ ............นางสาวศุทธินี................ นามสกุล ........ไชยรัตน.์................   รหัสเอกสาร  SOP - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝ่าย ..................บริการการศึกษา.........................งาน ...............บริหารงานงานทังวไป.......................... ............    
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ...อ.ดร.ศุภรา....................... นามสกุล ........เจริยภูมิ.............  ต าแหน่ง ......นักวิชาการศึกษา... 
แก้ไขครั้งทีง .........................-........................ วนัทีงแก้ไข .....................-....................... วนัประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่งอใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในการด าเนินโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ 
    1.2 เพ่งอให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการด าเนินโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ 
 

2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการด าเนินโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ 
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทีงมีส่วนเกีงยวข้อง ซึงงประกอบด้วยงานตาม WI-XX-06 WI-XX-09 และWI-XX-03 ดังนี้ 

      2.1 WI-XX-06 การจัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ 

      2.2 WI-XX-09 การจัดโครงการ/เบิกจ่าย/สรุป ของฝ่ายวิชาการ 

      2.3 WI-XX-03 การจัดค าสังงแต่งตั้งอาจารย์ คณาจารย์ประจ า/ทีงปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร 
 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้นๆ 
     3.1 การจัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ มีขั้นตอน ดังนี้ 

  3.1.1 รวบรวมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทีงต้องด าเนนิการในแต่ละปี 
  3.1.2 ปรึกษากับรองคณบดีฝ่ายวิชาการและผูบ้ริหาร ในการวางแผนงบประมาณ 
  3.1.3 ร่างแผนงานงบประมาณฝ่ายวชิาการ 
  3.1.4 แจ้งให้ฝ่ายนโยบายและวางแผน ในการก าหนดงบประมาณในแต่ละปี 
  3.2 การจัดโครงการ/เบิกจ่าย/สรุป ของฝ่ายวิชาการ มีขั้นตอน ดงันี ้
  3.2.1 ร่างโครงการต่างๆ พิจารณาจากแผนงบประมาณวิชาการ เพ่งอขออนุมัติโครงการจากคณบดี 
        3.2.2  การเตรียม/ประสานงานต่าง ก่อนการด าเนนิการกิจกรรม 
  3.2.3  ด าเนินการกิจกรรมต่างๆตามโครงการ 
           3.2.4  รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ เม่งอด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว 
           3.2.5  สรุปและประเมินโครงการ และจดัเก็บเอกสาร 

 

รห
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     3.3 การจัดค าสังงแต่งตั้งอาจารย์ คณาจารย์ประจ า/ทีงปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร มีขั้นตอน ดังนี ้
  3.3.1 รวบรวมรายช่งออาจารย์ทีงจะจัดท าค าสังงจากสาขาวชิาหร่อก าหนดเองตามความเหมาะสม 
  3.3.2 จัดท าบนัทึกปะหน้าและพิมพ์ค าสังงผ่านระบบ e-office ให้คณบดีลงนาม 
  3.3.3 ส่งค าสังงผ่านระบบให้ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บ 
 

 4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)  
  
 
 
 
 

 
  5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน .............2................... หนว่ยงาน 

  6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน .....30....... นาที/ ........3........ ชังวโมง/ .........7........ วัน  

  7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จ านวน ..................1 แบบฟอร์ม...................... 

 
 
 
 

 

ด           บ (Flow Chart) 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี หวัหน้าสาขาวิชา/ผู้ แทน นาที ชม. วนั

1 กิจกรรมและโครงการตา่งๆ ความถูกต้องของข้อมลู ข้อมลู ร้อยละ100 ข้อมลู

2

2 (ร่าง) แผนงานงบประมาณ ความถูกต้องของ(ร่าง) 

แผนงานงบประมาณ

(ร่าง) แผนงาน

งบประมาณ

ร้อยละ90 (ร่าง) แผนงาน

งบประมาณ

1  แผนงานงบประมาณ ความถูกต้องแผนงาน

งบประมาณ

แผนงานงบประมาณ ร้อยละ 100 แผนงานงบประมาณ

  มาตรฐานการปฏบิตัิงาน Standard Operating Procedure (SOP)

ฝ่าย......บริการการศกึษา........   งาน ....งานบริหารงานทั่วไป....    กิจกรรมหลัก ....การด าเนินโครงการ/เบกิจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ....      ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครัง้ ……7……วัน……3…...ช่ัวโมง……30…..นาที

ผลลพัท์
เวลา

หนว่ยงาน/ผู้ เก่ียวข้อง เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหสั)
คณ           ์     ค     ี

จดุควบคมุ (control item)

W
I-X

X-
06

  
  
  ด
   
  
  
  
 บ
  
  
 ณ

   
  
   
  
 

ตวัชีว้ัด (kqi) เป้าหมายWI

      บ                  ด                      ้  ด ค        บ      Work Intrucion   ด                                          บ               บ

i.j.k
      ขด   ี  ด

FM-xx-yy

 บบ   ์ 

WI-xx-yy QM-xx-yy
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3

 

บนัทกึข้อความ

โครงการ

 

ความถูกต้องของบนัทกึ

ข้อความ

ความถูกต้องของโครงการ

 

บนัทกึข้อความ

โครงการ

 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 

บนัทกึข้อความ

โครงการ

เอกสารของกิจกรรม ความถูกต้องของเอกสาร

ของกิจกรรม

เอกสารของกิจกรรม ร้อยละ 100 เอกสารของกิจกรรม

หนงัสือเชิญวิทยากร

เอกสารเบกิจา่ย

ความถูกต้องของหนงัสือ

เชิญวิทยากร

ความถูกต้องของเอกสาร

เบกิจา่ย

หนงัสือเชิญวิทยากร

เอกสารเบกิจา่ย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

หนงัสือเชิญวิทยากร

เอกสารเบกิจา่ย

ค าสั่งแตง่ตัง้ ความถูกต้องของบนัทกึ

ข้อความ

บนัทกึข้อความ ร้อยละ 100 บนัทกึข้อความ

W
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X-
09
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1
รายช่ือ

บนัทกึข้อความ ระบบ E-office
ความถูกต้องตามเนือ้หา

รายช่ือ

บนัทกึข้อความ
ร้อยละ 100 บนัทกึข้อความถูกต้อง

20 ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ ความถูกต้องของค าสั่ง ค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการ

ร้อยละ 100 ค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการ

10 ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ ความถูกต้องของค าสั่ง ค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการ

ร้อยละ 100 ค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการ
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1

1 เอกสารเบกิจา่ย ความถูกต้องของเอกสาร

เบกิจา่ย

เอกสารเบกิจา่ย ร้อยละ 100 เอกสารเบกิจา่ย

รวม 30 3 7

ผู้จัดท ำ  ............นำยวรงค์   ชื่นครุฑ.................. ผู้อนุมัติ    ....ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อำณัต ิ ตะ๊ปนิตำ.....

 2.  ก ำหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท ำกำร          (ต ำแหน่ง ....นักวิชำกำรศึกษำ....) ต ำแหน่ง    คณบดคีณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

 3.  ก ำหนดให ้1 คน ท ำงำน 230 วัน/ป ี วันที่    ....30..../...มิถุนำยน.../...2558....

      (ต ำแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีำยวิชำกำร....)

2 ใบประเมินผล

สรุปผลคะแนนประเมินผล

เอกสารทัง้หมด

ร้อยละ 100

หมำ
ยเหตุ

ตัวชีวั้ด (KQI)

สรุปการด าเนิน

โครงการ/เบกิจา่ย/สรุป

ของฝ่ายวิชาการ

สรุปการด าเนิน

โครงการ/เบิกจ่าย/

สรุปของฝ่ายวิชาการ1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี

ผู้ควบคุม ........ผศ.ดร.จันทนำ  กำญจน์กมล...........

ใบประเมินผล

สรุปผลคะแนน

ประเมินผล

เอกสารทัง้หมด

ความถูกต้องของใบ

ประเมินผล

ความถูกต้องของสรุปผล

คะแนนประเมินผล

ความถูกต้องของเอกสาร

ทัง้หมด

ใบประเมินผล

สรุปผลคะแนน

ประเมินผล

เอกสารทัง้หมด

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน .............2................... หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน .....20....... นาที/ ........4........ ชังวโมง/ .........6........ วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ..................4 แบบฟอร์ม......................
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ภาคผนวก 

ก. แบบฟอร์ม 
 
 
 



320 
 

1.แบบฟอร์มใบพรรณนาหน้าท่ีงาน Job Description (JD) 

         



321 
 

2.แบบฟอร์มสรุปภาระงาน Job Description (JD) 
 
 

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 
 
ช่งอ ....................................................................... นามสกุล ........................................ ................................... 
ฝ่าย .................................................................... ต าแหน่ง ................................................ ............................. 
หน่วยงาน ............................................................................................ ................................................... 
มีภาระงานทีงปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. งาน ................................................................................ 
 1.1 กิจกรรมหลัก .....................................................................................................................................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชังวโมง/ .......... วัน 
 1.2 กิจกรรมหลัก .................................................................................. ...................................................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชังวโมง/ .......... วัน 
 

2. งาน ................................................................................ 
 2.1 กิจกรรมหลัก ............................................................................................................. ........................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชังวโมง/ .......... วัน 
 2.2 กิจกรรมหลัก ...................................................................................................................................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชังวโมง/ .......... วัน 
 
 

3. งาน ................................................................................ 
 3.1 กิจกรรมหลัก ............................................................................................................. ................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชังวโมง/ .......... วัน 
 3.2 กิจกรรมหลัก ................................................................................................................. ...........  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชังวโมง/ .......... วัน 
 

 
สรุป เวลาทีงปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน .......... นาที/ ......... ชังวโมง/ .......... วัน 
 
 
เอกสารทีงต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าทีงงาน Job Description (JD)
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 3. แบบฟอร์มสรุปภาระงาน/กรอบอัตราก าลงั 
หน่วยงาน .................................................................................................. 

ล าดับ ช่งอ - สกุล 
ระยะเวลาทีงใช้ (ปี) 

นาที ชังวโมง วัน 

1.  ฝ่าย................................. 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
          

รวมภาระงาน       
2.  ฝ่าย................................. 

1         
2         
3         

รวมภาระงาน       
3.  ฝ่าย................................. 

1         
2         
3         

รวมภาระงาน       
รวมภาระงานทั้งหมด       

 สรุป ภาระงานท้ังหมด          คน 
   

 จะได้กรอบอัตราก าลัง  =      คน  
   หม  เห  ุ: 1 อัตรา = 230 วัน / ป ี
   

 
    

 
    

 ลงช่งอ(ตัวบรรจง) ............................................................. 
   

 
                                   ผู้อ านวยการ 
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4. ตารางสรุปการก าหนดกรอบอัตราก าลังและต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ………………………. 
หน่วยงาน …………………………………………………………………………… 

 
       บุคลากรในปัจจุบัน       ต าแหน่งเพิ่มใหม่ 2559-2562 

หน่วยงาน ต าแหน่ง ระดับ 
บุคลากรที่

พึงม ี ข้าราชการ 
พนักงาน
ประจ า 

พนักงาน
ชั่วคราว 

พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า รวม เพิ่ม ลด เพิ่มในปี 

                       2559 2560 2561 2562 
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5.แบบฟอร์มกระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก ......................................................... 
ช่งอ ................................................... นามสกุล ........................................   รหัสเอกสาร  WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 
งาน .............................................................. กิจกรรมหลัก .............................................. ..................................................  
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ...................................... นามสกุล ....................................  ต าแหน่ง .................................... 
แก้ไขครั้งทีง ........................................... วันทีงแก้ไข ................................................. วันปร ะกาศใช้ ..................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 ......................................................................................................................... ......... 
    1.2 ............................................... ................................................................................... 
 

2. ขอบเขตงาน 
    2.1 ......................................................................................................................... ......... 
    2.2 .................................................................................................................................. 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ................................................................................ .................................................. 
    3.2 ......................................................................................................................... ......... 
     
 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ............ นาที/ ................ ชังวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ........................................  

ลงนาม ..................................................   ลงนาม ......................................................   ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง ..............................................    ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
             ผู้จัดท า               ผู้ควบคุม                                           ผู้อนุมัต ิ
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6.แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 

SOP .................................................................. 

ช่งอ ............................................................ นามสกุล ................................................... . รหัสเอกสาร  SOP - _ _ - _ _ - _ _  
ฝ่าย .........................................................................งาน ........................................... ...............................................................    
ผู้บังคับบัยชา ระดับฝ่าย ช่งอ ........................................ นามสกุล .......................................  ต าแหน่ง ................................... 
แก้ไขครั้งทีง ................................................. วันทีงแก้ไข ................................................. วนัประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 ......................................................................................................................... ......... 
    1.2 ......................................................................................................................... ......... 
 

2. ขอบเขตงาน 
    2.1 ............................................................................................... ................................... 
    2.2 ......................................................................................................................... ......... 
 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้นๆ 
 3.1 ............................................................................................................................................ ............................................. 
 3.2 ................................................................................ .........................................................................................................  
 

4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 
  
 
 
 
 
 
5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ............ นาที/ ................ ชังวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ........................................  

 

ลงนาม ..................................................   ลงนาม ......................................................   ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง ..............................................    ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
             ผู้จัดท า               ผู้ควบคุม                                           ผู้อนุมัต ิ
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ภาคผนวก 

ข. คณะผู้จัดท า 
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คณะผู้จัดท า 

ภาระงานฝ่ายบริการการศึกษา 
 

1 นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์ 

2 นางสาวดวงกมล  สุรพิพิธ 

3 นางสาววรียา  คลังแสง 

4 นางสาวนันทิกา  อนุโต 

5 นางสาวบุรัสกร  แจ่มเมธีกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณ 
คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าส านักงานที่ให้การสนับสนุนในการท า 

เล่มภาระงาน ฝ่ายบริการการศึกษา ณ ที่น้ี 
 

 


