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สารคณบดวิีทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

   

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัด เปนหนวยงานภายใตการกํากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักในการจดัการเรียนการสอนและตอบสนอง

นโยบายของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงค  ท้ังนี้ บุคลากรสายสนับสนุนเปนสวนสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง 

ๆ เพ่ือสนองตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหสามารถทัดเทียมกับหนวยงานอ่ืนและสามารถแขงขัน 

มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหมีความสอดคลอง

กับภารกิจในปจจุบัน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล เพ่ือกําหนดโครงสรางตามภาระหนาท่ี

ความรับผิดขอบ ทําการวิเคราะหภาระงานเพ่ือกําหนดตําแหนงใหสอดคลองกับพันธกิจ เพ่ือกําหนดเปนกรอบอัตรากําลัง

ของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความชัดเจน และมีความเสมอภาคในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหนวยงานและเปนมาตรฐาน

ในการจัดทํากรอบอัตรากําลังของหนวยงานตอไปในอนาคต 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ไดมีการทบทวนโครงสรางการแบงสวนงานภายในตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย โดยบุคลากรสายสนับสนุนไดมีสวนรวมในการกําหนดของขายงานในแตละตําแหนงและรวมกันกําหนด

รายละเอียดตางๆ  เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลประกอบการจัดทํากรอบอัตรากําลังใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระงาน

ท่ีปฏิบัติจริง  ท้ังนี้  ขอมูลในการจัดทํากรอบอัตรากําลังดังกลาวถึงแมจะไมครบถวนสมบูรณเทาท่ีควรแตก็สามารถท่ีจะใช

เปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํากรอบโครงสรางของหนวยงานได และหวังเปนอยางยิ่งวาจะใชเปนขอมูลในการจัดทํา

กรอบอัตรากําลังในระดับมหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร) 

                                                                            คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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คํานํา 

  

          สื่บเนืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงการพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ มุงเนนใน

การสรางความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี กระบวนการปฏิบัติงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ฝายบริการ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เห็นถึงความจําเปนเปนอยางยิ่ง จึงไดมีการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงาน

และข้ันตอนการปฏิบัติงาน ของฝายบริการการศึกษา มาจัดทําเปนเลมคูมือภาระงานกรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลัง 

ฝายบริการการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ประจําปงบประมาณ 2559-2562  เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน ใหเปนมาตรฐานเดียวกันและอางอิงได เพ่ือเอ้ืออํานวยในการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก 

รวดเร็ว ทําใหสามารถจัดการภาระงาน บริหารงานและบริหารทรัพยากรบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                       ในการนี้ ผูจัดทํา ขอขอบคุณหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนผูบริหารและบุคลากรภายในวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการทุกทานทีสนับสนุนการดําเนินการจัดทําคูมือภาระงานกรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลัง ฝาย

บริการการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ประจําปงบประมาณ 2559-2562 หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะ

เปนประโยชนตอฝายบริการการศึกษาและหนวยงานอ่ืนๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะใชคูมือเลมนี้

นําไปใชในการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

 

 

 

                        ฝายบริการการศึกษา 

    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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สวนท่ี 1 ประวัติ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

ประวัติความเปนมาของหนวยงาน 
 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยูเลขท่ี 1 ถนนอูทอง

นอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10300  อาคารเหมวดีพิทักษ   (อาคาร 

37)  ชั้น 1 - 4   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   โทรศัพท  0 2160 1182-88,   โทรสาร 0 2160 1184    

เว็บไซด www.cim.ssru.ac.th 

         วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ไดจัดตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2540 ภายใตชื่อ “โครงการจัดการศึกษา

บุคลากรประจําการสําหรับนักบริหาร”  และในป พ.ศ. 2542 เปลี่ยน “โครงการจัดการศึกษาสําหรับนัก

บริหาร” โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ พันธุเวช รองอธิการบดีฝายวิชาการขณะนั้น เปนหัวหนา

โครงการตอเนื่อง 

 การดําเนินงานเริ่มตนจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรางศรี พาณิชยกุล อธิการบดีในขณะนั้น ไดตก

ลงรวมมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดการศึกษาสําหรับ 

นักธุรกิจ ผูประกอบการและผูบริหารท่ียังขาดโอกาสทางการศึกษา ท้ังนักธุรกิจ นักการเมือง ดารา นักแสดง 

และผูประกอบการท่ีมีกิจการของตัวเองหรือมีหนาท่ีการงานระดับผูบริหาร ในระยะแรกไดเปดสอน  

2 หลักสูตร ไดแก  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ กับ หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต โครงการนี้ไดรับความสําเร็จอยางดียิ่ง  มีนักธุรกิจและนักการเมื องเขามาศึกษาและ

สําเร็จการศึกษาออกไป มีบทบาทสําคัญในทางธุรกิจและการเมืองระดับชาติมากมายหลายทาน เชน สว. สส. 

สจ. อบต. ศาล หอการคาเจาของธุรกิจท่ีมีชื่อเสียง อาทิ ชน  บริษัท แปงมันและหม่ีชอเฮ็ง  แวนทอปเจริญ 

แมงปอง ตรีอรรถบูรณ อําพลฟูด ยนตรกิจ สยามกลการ เกาะชางซีวิวรีสอรท และ ECC เปนตน  หลายคน

ไดสําเร็จการศึกษาและไดนําความรูไปตอยอดธุรกิจของตนเพ่ิมข้ึนอีกมากมาย ตลอดจนไปศึกษาตอระดับ

ปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนําหลายแหง  อีกท้ังยังไดทําความรวมมือและใหทุนพนักงาน

บริษัทของตนไดเขามาศึกษาในเวลาตอมา  นอกจากนี้ยังไดทําความรวมมือกับหนวยงานตางๆ อาทิ บริษัท 

MK Restaurant และ แวนทอปเจริญ จํากัด เพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของบริษัทและหนวยงาน

เพ่ือเตรียมเขาสูตําแหนงระดับตน กลางและสูง ในสาขาท่ีมีอยูท่ัวประเทศ 

        ตอมาเม่ือ พ.ศ.2548 โครงการไดขยายหลักสูตรและสาขาวิชาเพ่ิมข้ึน จึงไดปรับเปลี่ยนชื่อเปน   

“วิทยาลัยการจัดการ”  โดยมีผูชวยศาสตราจารยวิเชียร ศรีพระจันทร เปนผูอํานวยการคนแรก  

http://www.cim.ssru.ac.th/
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 ตอมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาครั้งท่ี  4/2551  เม่ือวันพุธ

ท่ี  26  มีนาคม  พ.ศ.2551   ไดพิจารณาใหเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการจัดการเปน “วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ (College of  Innovation and Management)” และดําเนินกิจกรรมมาจนถึงปจจุบัน 

           ปจจุบันวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีสํานักงานตั้งอยูท่ี อาคาร 37 ภายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา มีผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษดา  กรุดทอง เปนคณบดี เปดการเรียนการสอนดาน

บริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจ ระดับปริญญาตรี โท เอก รวมท้ังสิ้นประมาณ 15 หลักสูตร การจัดการศึกษา

การเรียนการสอนท้ังภายปกติและภาคพิเศษ โดยจัดใหมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานและองคกร 

ท้ังภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก เชน บริษัท เซ็นทรัลรีเทล การรถไฟแหงประเทศไทย กองทัพบก  

สภาอุตสาหกรรม บริษัทซีพี และบริษัท MK เปนตน 

           ปจจุบันมีผูสําเร็จการศึกษาไปแลว จํานวนมากกวา 3,500 คน จําแนกเปนภาคปกติ 250 คน และ

นักศึกษาโครงการ VIP ภาคพิเศษ จํานวน 1,000 คน และนักศึกษาในโครงการความรวมมือท้ังในกรุงเทพ

และในหนวยการจัดการศึกษาตางจังหวัด 2,300 คน 
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สวนท่ี 2 โครงสราง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

          มีโครงสรางการบริหาร คือ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปนผูบริหารสูงสุดของวิทยาลัยฯ  

โดยมีคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สนับสนุนในการบริหาร สายการบังคับบัญชา

ลําดับรองลงมาเปนรองคณบดีฝายตางๆ ไดแก รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝายวิชาการ และรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ลําดับ

รองลงมาอีก คือ  หัวหนาสํานักงาน  หัวหนาสาขาวิชา 

 โดยในท่ีนี้ พิจารณาตามสายบังคับบัญชาของสายสนับสนุนวิชาการ ภายใตโครงสรางลําดับรองลงมา

จากหัวหนาสํานักงาน  ซ่ึงจะแบงเปนหัวหนาฝายตางๆ ดังนี้ 

1. หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

2. หัวหนาฝายคลังและพัสดุ 

3. หัวหนาฝายบริการการศึกษา 

4. หัวหนาฝายแผนและประกันคุณภาพ 

5. หัวหนาฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

6. หัวหนาฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
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2.1 โครงสรางการบริหารของหนวยงาน  
 

 
 

สวนท่ี 2 

โครงสรางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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2.2 โครงสรางภาระงานของหนวยงาน 

หัวหน้าสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 

คณบด ี

รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

รองคณบดีฝายแผนงาน

และประกันคณภาพ 

 

รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ 

 

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษา 

 

หัวหนาสํานักงาน 

1.ฝายบริหารงานท่ัวไป 

  1.1  งานธุรการและสารบรรณ 

  1.2  งานประชาสัมพันธ 

  1.3  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

  1.4  งานอาคาร/ยานพาหนะ 

  1.5  งานบุคลากร 

     

 
2.ฝายคลังและพัสดุ 

  2.1  นักวิชาการเงินและบัญชี 

  2.2  จนท.บริหารงานท่ัวไป (บัญชี) 

  2.3  งานพัสด ุ

 

1.ฝายบริการการศึกษา 

  1.1  งานบริหารงานท่ัวไป 

  1.2  งานฝกประสบการณวิชาชีพ / 

มาตรวิทยานิพนธ (บัณฑิต) 

  1.3  งานหลักสูตรและการสอน 

  1.4  งานทะเบียนและประมวลผล

ขอมูล 

  1.5  งานการรับเขาศึกษาตอ 

 

1.ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

  1.1  งานวิเคราะหแผนงาน/

งบประมาณ 

  1.2  งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล

ปฏิบัติราชการ 

  1.3  งานประกันคุณภาพ 

  1.4  งานอาคาร/ยานพาหนะ 

  1.5  งานบุคลากร 

 

1.ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

  1.1  งานผลิตผลงานวิจัย/เผยแพร

ผลงานวิจัย 

  1.2  งานบริการวิชาการแกสังคม 

  

 

1.ฝายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

  1.1  งานกิจการนักศึกษา 
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สวนท่ี 3 นิยามหรือคําจํากัดความ 

 
1. คําบรรยายลักษณะงาน หรือ ใบพรรณนาหนาท่ีงาน (Job Description) JD  

หมายถึง การระบุขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบงาน สามารถอธิบายข้ันตอน  

step-by-step ของกิจกรรมหลัก อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมรองได ระบุระยะเวลาในการทํางานของแต

ละข้ันตอนอยางละเอียด พรอมท้ังสามารถระบุตัวชี้วัดผลงานหลักได 

2. กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI  

     หมายถึง การระบุงานท่ีตนเองรับผิดชอบหรือมีหนาท่ีทํา โดยนําหัวขอมาจาก JD กิจกรรม

รอง มาเขียน flow chart ใหเห็นรายละเอียดของงานท่ีปฏิบัติในเชิงลึกของตําแหนงงานประกอบดวย ข้ันตอน 

เวลา เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถเขาใจถึงภาระหนาท่ีในตําแหนงงานของตนไดอยางถูกตอง 

3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP  

     หมายถึง การทํางานในภาพรวมต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดของงานนั้น ๆ โดยใชอธิบายถึงงาน

หลักๆ ท่ีนํามาจาก WI ซ่ึงตองระบุวิธีการปฏิบัติงานใหเปนข้ันตอน step-by-step และ flow chart อยาง

ละเอียดเพ่ือใหเห็นกระบวนการและความสัมพันธกับฝายอ่ืน ๆ รวมไปถึงเวลาในการทํางานท้ังหมดโดยการ

ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
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สวนท่ี 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลังของฝายบริการการศึกษา 
 

4.1 กรอบภาระงานของฝายบริการการศึกษา 

      ฝายบริการการศึกษา มีท้ังหมด 5 งาน ประกอบดวย    แดงตัดออก 

           1.  งานบริหารงานท่ัวไป มีท้ังหมด 16 กิจกรรมหลัก 

1.1 การจัดทําปฏิทินวิชาการ   

1.2 การขออนุมัติเบิกคาตอบแทนการสอน  

1.3 การจัดคําสั่งแตงตั้งอาจารย/คณาจารยประจํา/ท่ีปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร 

1.4 การขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษ 

1.5 การจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝายบริการการศึกษา 

1.6 การจัดทําแผนงานงบประมาณฝายบริการการศึกษา 

1.7 การจัดทําคูมืออาจารยพิเศษ 

1.8 การจดัโครงการ/เบิกจาย/สรุป ของฝายบริการการศึกษา 

1.9 การจัดทําใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารยพิเศษ/หรือเกิน 12 ชม./ภาคพิเศษ 

1.10 การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ/ประชุมท่ัวไปฝายบริการการศึกษา 

1.11 จัดสอบคอมพิวเตอร/ภาษาอังกฤษ 

1.12 การจัดทําประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

1.13 การจัดพิมพ – อัดสําเนาขอสอบและคําอธิบายรายวิชา 

            

           2.  งานหลักสูตรและการสอน มีท้ังหมด 12 กิจกรรมหลัก 

2.1 การเก็บรวบรวม มคอ.3 - 7 

2.2 การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

2.3 การเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต 

2.4 การเปลี่ยนรหัสรายวิชา 

2.5 การยายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณียายออก) 

2.6 การขอเรียนสมทบตางมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัยอ่ืนบาง

รายวิชา) 

2.7 การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรท่ีครบ 5 ปหรือปรับรายละเอียดท้ัง

หลักสูตร 

2.8 การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 

2.9 การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาท่ีมี 3 กลุมเรียนข้ึนไป 
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    3. งานะเบียนและประมวลผลขอมูล มีท้ังหมด 11 กิจกรรมหลัก 

 3.1 การเก็บรวบรวมคาระดับคะแนน 

 3.2 การสงเกรดผานระบบ Internet (อนุมัติเกรดในระบบ มหาวิทยาลัย) 

 3.3 การสงแกไขคาระดับคะแนน I และการขอสงคาระดับคะแนนลาชา กรณีไมมีชื่อลงทะเบียน 

 3.4 การสงคาระดับคะแนนผานระบบออนไลนลาชา 

 3.5 การขอคืนสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและชําระคาลงทะเบียนลาชา 

 3.6 การสรุปคะแนนประเมินอาจารยท้ังสาขา/คณะ 

 3.7 การจัดทําซองอาจารยท่ีปรึกษา 

 3.8 การยื่นคํารองขอสอบภายหลัง 

 3.9 การขอแกไขผลการเรียน 

 3.10 การเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา 

 3.11 การเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาลาชา 

            

 4.  งานการรับเขาศึกษาตอ มีท้ังหมด 7 กิจกรรมหลัก 

4.1 การคัดเลือกผูเขารับทุน 

4.2 การจัดทําแผนรับนักศึกษา 

4.3 การจัดประชุม 

4.4 การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทลัยรับสมัคร 

4.5 การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ (รับตรงภาคปกติท่ีคณะ/วิทยาลัย) 

4.6 การรับสมัครสอบสัมภาษณ/ปฏิบัติ (รับตรงภาคปกติท่ีคณะ/วิทยาลัย) 

4.7 การราง-พิมพ โตตอบหนังสือ 
           

 

 

 

 

 

 

 

2.10 การขอเปดรายวิชา 

2.11 การจัดทําตารางสอน สอนตางคณะ 

2.12 การควบคุมตารางการใชหองเรียน 
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4.2 กรอบอัตรากําลังของฝายบริการการศึกษา 

       4.2.1 สรุปกรอบอัตรากําลังของฝายบริการการศึกษา 

หนวยงาน ...........ฝายบริการการศึกษา.............. 

ลําดับ ชื่อ - สกลุ 
ระยะเวลาท่ีใช (ป) 

นาที ชั่วโมง วัน 

   1. ตําแหนงบริการการศึกษา 

1 นางสาวมณีรัตน  ทองโอน 34 4 230 

2 นางสาววรีญา  คลังแสง 25 
 

279 

3 นางสาวนันทิกา  อนุโต 20 2 314 

4 นางสาวบุรัสกร  แจมเมธีกุล 
 

21 230 

  เวลารวม 79 27 1053 

รวมภาระงาน 19 - 1057 

รวมภาระงานท้ังหมด 19 - 1057 

 

 

1. ภาระงานท่ีคํานวณไดท้ังหมด 1057/230 = 4.59 คน เปนเทากับ 5 คน 

 
 2. จํานวนบุคลากรท่ีมีอยูปจจุบัน ท้ังหมด 4 คน 

   

 

3. สรุปกรอบอัตรากําลัง 5-4 = ขาดคน 1 คน (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการยื่นยันจํานวน ไม

ตองการรับเพ่ิม) 
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4.2.2 ตารางสรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพ่ิมใหม ประจําปงบประมาณ 2559 – 2562 

หนวยงาน ฝายบริการการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

       บุคลากรในปจจุบัน       ตําแหนงเพ่ิมใหม 2559-2562 

หนวยงาน ตําแหนง ระดับ 

บุคลากร

ที่พึงมี ขาราชการ 

พนักงาน

ประจํา 

พนักงาน

ชั่วคราว 

พนักงาน

ราชการ ลูกจางประจํา รวม เพ่ิม ลด เพ่ิมในป 

                       2559 2560 2561 2562 

 ฝายบริการการศึกษา                              

   1. บริการการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ    
 

1     1             

  งานหลักสูตรและการสอน ปฏิบัติการ    
 

1     1             

 

งานทะเบียนและ

ประมวลผลขอมูล ปฏิบัติการ    
1 

  1 

      
 

งานรับเขาศึกษาตอ ปฏิบัติการ  
  

1 
  

1 

      รวม        
 

4 
 

  4             

 

จํานวนบุคลากรท่ีมีอยูปจจุบัน ท้ังหมด 4 คน 

   สรุปกรอบอัตรากําลัง 6-4 = ขาดคน 2 คน (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการยื่นยันจํานวน ไมตองการรับเพ่ิม) 
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4.3 สรุปภาระงานของบุคลากร ตามฝายบริการการศึกษา 

ตําแหนงบรกิารการศึกษา 
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1) สรุปภาระงานของนางสาวมณีรัตน  ทองโอน   งานบริหารงานท่ัวไป 

 

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 

 

ชื่อ นางสาวมณีรัตน  นามสกุล ทองโอน 

ฝาย วิชาการ ตําแหนง นักวิชาการการศึกษา 

หนวยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการ 

มีภาระงานท่ีปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1. งาน บริหารงานท่ัวไป 

 1.1 กิจกรรมหลัก การจัดทําปฏิทินวิชาการ   

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ....30.... นาที/ .....6... ชัว่โมง/ ......1.... วนั 

 1.2 กิจกรรมหลัก การขออนุมัติเบิกคาตอบแทนการสอน 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ....30.... นาที/ .....1... ชัว่โมง/ ......66.... วัน 

 1.3 กิจกรรมหลัก การจัดคําสั่งแตงตั้งอาจารย คณาจารยประจํา-ท่ีปรึกษา-พิเศษ-หลักสูตร 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ....30.... นาที/ ..4... ชั่วโมง/ .......... วัน 

 1.4 กิจกรรมหลัก การขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษ 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ...40..... นาที/ ..4... ชั่วโมง/ .......... วัน 

 1.5 กิจกรรมหลัก การจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝายบริการการศึกษา 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ..3... ชั่วโมง/ ....4.... วัน 

 1.6 กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนงานงบประมาณฝายบริการการศึกษา 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ..6... ชั่วโมง/ ....1.... วัน 

 1.7 กิจกรรมหลัก การจัดทําคูมืออาจารยพิเศษ 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ..30.... นาที/ ..6... ชั่วโมง/ .....4... วัน 

 1.8 กิจกรรมหลัก การจัดโครงการ-เบิกจาย-สรุป ของฝายบริการการศึกษา 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ...... นาที/ ..2.. ชั่วโมง/ ....64.... วัน 

 1.9 กิจกรรมหลัก การจัดทําใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารยพิเศษ-หรือเกิน 12 ชม.-ภาคพิเศษ 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ...... นาที/ ..2.. ชั่วโมง/ ....4.... วัน 

 1.10 กิจกรรมหลัก การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ-ประชุมท่ัวไปฝายบริการ

การศึกษา 
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 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ...... นาที/ .... ชั่วโมง/ ....2.... วัน 

 1.11 กิจกรรมหลัก การจัดสอบคอมพิวเตอร-ภาษาอังกฤษ 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ..30.. นาที/ .1… ชัว่โมง/ .....13... วัน 

 1.12 กิจกรรมหลัก การจัดทําประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ….. นาที/ .3 ชัว่โมง/ ......... วัน 

 1.13 กิจกรรมหลัก การจัดพิมพ-อัดสําเนาขอสอบและอธิบายรายวิชา 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน …..... นาที/ …3.. ชัว่โมง/ .....66.... วัน 

 

สรุป เวลาท่ีปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานท้ังหมด (ตอป)  จํานวน .......34.... นาที/ .....4.... ชั่วโมง/ .....230.... 

วัน 

เอกสารท่ีตองแนบ : ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 

 

 

 

ลงนามนางสาวมณีรัตน  ทองโอน   ลงนามนางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน  ลงนามอาจารย ดร.ชลภสัสรณ สิทธิวรงคชยั 

   (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)           (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                 (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวชิาการ) 

              ผูจัดทํา        ผูควบคุม        ผูอนุมัต ิ 
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2) สรุปภาระงานของนางสาววรีญา  คลังแสง  งานหลักสูตรและการสอน 

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 

 

ชื่อ นางสาววรีญา คลังแสง 

ฝาย วิชาการ ตําแหนง นักวิชาการการศึกษา 

หนวยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการ 

มีภาระงานท่ีปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1. งาน หลักสูตรและการสอน 

 2.1 กิจกรรมหลกั การเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ...30... นาที/ ....4... ชั่วโมง/ ....24...... วัน 

 2.2 กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ ......4.... วัน 

 2.3 กิจกรรมหลัก การเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .....95... วัน 

 2.4 กิจกรรมหลัก การเปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน .....5... นาที/ ........ ชั่วโมง/ ......1... วัน 

 2.5 กิจกรรมหลัก การยายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณียายออก) 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน .....20... นาที/ ....3.... ชัว่โมง/ ...... วัน 

 2.6 กิจกรรมหลัก การขอเรียนสมทบตางมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัยอ่ืน-

บางรายวิชา 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ....... นาที/ ....5.... ชั่วโมง/ ...... วัน 

 2.7 กิจกรรมหลัก การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรท่ีครบ 5 ปหรือปรับรายละเอียดท้ัง

หลักสูตร 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ....... นาที/ ....4.... ชั่วโมง/ ...93... วัน 

 2.8 กิจกรรมหลัก การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ....30... นาที/ ....1.... ชั่วโมง/ ...3... วัน 

 2.9 กิจกรรมหลัก การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาท่ีมี 3 กลุมเรียนข้ึนไป 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน .......... นาที/ ....6.... ชั่วโมง/ ...18... วัน 

 2.10 กิจกรรมหลัก การขอเปดรายวิชา 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ....... นาที/ ....6.... ชั่วโมง/ ...2... วัน 
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 2.11 กิจกรรมหลัก การจัดทําตารางสอน สอนตางคณะ 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ....45... นาที/ ....1.... ชั่วโมง/ ...35... วัน 

 

 2.12 กิจกรรมหลัก การควบคุมตารางการใชหองเรียน 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ....15..... นาที/ ......2.... ชั่วโมง/ .......... วัน 

 

สรุป เวลาท่ีปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานท้ังหมด (ตอป)  จํานวน ........25...... นาที/ .....6.... ชั่วโมง/ ...279.. วัน 

เอกสารท่ีตองแนบ : ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 

 

 

 

 

ลงนามนางสาววรีญา คลังแสง    ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน   ลงนามอาจารย ดร.ชลภสัสรณ สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)             (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)              (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวชิาการ) 

          จัดทํา           ผูควบคุม                ผูอนุมัต ิ 
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3) สรุปภาระงานของนางสาวนันทิกา  อนุโต  งานทะเบียนและประมวลผลขอมูล 

 

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 

 

ชื่อ นางสาวนันทิกา  นามสกุล อนุโต 

ฝาย งานวิชาการ. ตําแหนง นักวชิาการการศึกษา 

หนวยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มีภาระงานท่ีปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

งานทะเบียนและประมวลผล 

 1. กิจกรรมหลกั การเก็บรวบรวมคาระดับคะแนน  

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ....15... นาที/ ...1..... ชั่วโมง/ .....1..... วัน 

 2.  กิจกรรมหลัก การเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา  

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ....-... นาที/...6.... ชั่วโมง/.......2..... วัน 

 3.  กิจกรรมหลัก การเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาลาชา 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ....-... นาที/ ...5... ชั่วโมง/ .....1....วัน 

4. กิจกรรมหลกั การสงเกรดผานระบบ Internet 

ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ....-... นาที/ ...1.... ชัว่โมง/ .....5....วัน 

5. กิจกรรมหลกั การสงแกคาระดับคะแนน I และการขอสงคาระดับคะแนนลาชา 

ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จาํนวน ....30.. นาที/ ...4.... ชั่วโมง/ .....44...วัน 

6. กิจกรรมหลัก การสงคาระดับคะแนนผานระบบออนไลนลาชา 

ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ...-... นาที/ ....-... ชัว่โมง/ .....165....วัน 

7. กิจกรรมหลกั การสรุปคะแนนประเมินอาจารยท้ังสาขา/คณะ 

ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จาํนวน ....45.... นาที/ ...6..... ชัว่โมง/ .....1...วัน 

8. กิจกรรมหลัก การขอคืนสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและชําระคาลงทะเบียนลาชา 

ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ....30.... นาที/ ...6.... ชั่วโมง/ .....3....วัน 

9. กิจกรรมหลัก จัดทําซองอาจารยท่ีปรึกษา  

ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จาํนวน ....50.... นาที/ ...5.... ชั่วโมง/ .....1.....วัน 

10. กิจกรรมหลัก การยื่นคํารองขอสอบภายหลัง  

ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จาํนวน ....30.... นาที/ ...6... ชัว่โมง/ .....3.....วัน 
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11. กิจกรรมหลัก การขอแกไขผลการเรียน 

       ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ....-... นาที/ ...1.... ชั่วโมง/ .....82.....วัน 

 

 

 

สรุป เวลาท่ีปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานท้ังหมด (ตอป)  จํานวน .....20.... นาที/....2..... ช่ัวโมง/...314..... วัน 

เอกสารท่ีตองแนบ : ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 

 

 

 

 

 

ลงนามนางสาวนันทิกา  อนุโต     ลงนามนางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน    ลงนามอาจารย ดร.ชลภสัสรณ สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)             (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)             (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวชิาการ) 

        ผูจัดทํา           ผูควบคุม                ผูอนุมัต ิ 
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4) สรุปภาระงานของนางสาวบุรัสกร  แจมเมธีกุล  งานการรับเขาศึกษาตอ 

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 

 

ชื่อ นางสาว   บุรัสกร นามสกุล  แจมเมธีกุล 

ฝาย งานวิชาการ   ตําแหนง นักวิชาการการศึกษา 

หนวยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มีภาระงานท่ีปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1. งาน งานการรับเขาศึกษาตอ 

 1.1 กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ….30…นาที/ ….6….. ชั่วโมง/ …0... วัน 

 1.2 กิจกรรมหลัก การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ……10….. นาที/ ……3…. ชั่วโมง/ …24… วัน 

 1.3 กิจกรรมหลัก การจัดสอบสัมภาษณ-ปฏิบัติ 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน …..0…. นาที/ …1.... ชั่วโมง/ ...4... วัน 

 1.4 กิจกรรมหลัก การรับสมัครนักศึกษา 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน …..50…. นาที/ ...2.... ชั่วโมง/ ..116... วัน 

2. งาน งานธุรการและสารบรรณ 

 2.1 กิจกรรมหลัก การราง-พิมพ โตตอบหนังสือ 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ..0….. นาที/ ....4.... ชั่วโมง/ ....8... วัน 

 2.2 กิจกรรมหลัก การจัดประชุม 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ….20….. นาที/ ....8.... ชั่วโมง/ ...66... วัน 

3. งาน งานแนะแนวและทุนการศึกษา 

 3.1 กิจกรรมหลัก การคัดเลือกผูเขารับทุน 

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ….0…. นาที/ ...3.... ชั่วโมง/ ...12... วัน 

 

 

สรุป เวลาท่ีปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานท้ังหมด (ตอป)  จํานวน ….0....... นาที/ ......21..... ชั่วโมง/ .230... วัน 

เอกสารท่ีตองแนบ : ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
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ลงนามนางสาวบุรัสกร แจมเมธีกุล   ลงนามนางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน ลงนามอาจารย ดร.ชลภสัสรณ สิทธิวรงคชัย       

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)             (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                (ตําแหนง  รองคณบดฝีายวชิาการ) 

          ผูจัดทํา           ผูควบคุม             ผูอนุมัต ิ 
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สวนท่ี 5 กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI 
 ฝายบริการการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี

การกําหนดการทํางานตามภาระงานและบทบาทหนาท่ี ตามท่ีแสดงไวขางตน โดยสามารถแสดงกระบวนการ

และข้ันตอนการปฏิบัติงานตาม ใบพรรณนาหนาท่ีงาน (Job Description) JD  กระบวนการปฏิบัติงาน 

(Work Instruction) WI และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP  ท้ังนี้ ตาม

กระบวนการตางๆ ไดรวบรวมไว ดังนี้ 

 

1. งานบริหารท่ัวไป มี กิจกรรมหลัก 16 กิจกรรม  

2. งานหลักสูตรและการสอน มีกิจกรรมหลัก 12 กิจกรรม 

3. งานทะเบียนและประมวลขอมูล มีกิจกรรมหลัก 11 กิจกรรม 

4. งานรับเขาศึกษาตอ มีกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม 
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       1. งานบริหารท่ัวไป  

               1.1 การทําปฏิทินวิชาการ   

                ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานท่ัวไป 

ชื่อ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 01 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานท่ัวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดทําปฏิทินวิชาการ............................................................................ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อาจารย ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ  ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

     1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษร 

 1.3 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามข้ันตอนไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ 

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดทําปฏิทินวิชาการ   

- หนวยนับ : ปการศึกษา 

- 2 ครั้ง /ป 

2.1.1 ตรวจสอบปฏิทินวิชาการตามประกาศ

มหาวิทยาลัย พรอมพิมพและจัดเก็บ (ทําท้ังสิ้น 3 

ครั้ง/ปการศึกษา โดยอางอิงจากจํานวนภาคเรียน 

3 ภาคเรียน) 

- เขาเว็บไซต http://rg.ssru.ac.th 

- ดาวนโหลดปฏิทินวิชาการระดับมหาวิทยาลยั 

- พิมพ และจัดเก็บ 

3 ป ฏิ ทิ น วิ ช า ก า ร

จากกองบริ กา ร

การศึกษา 

 1 

 

  

2.1.2 คัดเลือกกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับอาจารย

ผูสอนและนักศึกษาของคณะน้ันๆ (ทําท้ังสิ้น 3 

ครั้ง/ปการศึกษา โดยอางอิงจากจํานวนภาคเรียน 

3 ภาคเรียน) 

- เลือกกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับอาจารยผูสอนและ

นักศึกษา 

3 ร ะ ย ะ เ ว ล า

กิจกรรมท่ีมีความ

เก่ียวของกับคณะ 

 1 

 

  

2 . 1 . 3  จั ด ทําปฏิ ทิน วิชาการระดั บคณะให

สอดคลองกับปฏิทินวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 

- จัดพิมพปฏิ ทินวิชาการระดับคณะโดยนํา

กิจกรรม ท่ี เลือกจากขอ 2 .1.2 มารวมกับ

3 ป ฏิ ทิ น วิ ช า ก า ร

ระดับคณะ 

 2 

 

  

http://rg.ssru.ac.th/SelectYear_Semes.aspx
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

(ทําท้ังสิ้น 3 ครั้ง/ปการศึกษา โดยอางอิงจาก

จํานวนภาคเรียน 3 ภาคเรียน) 

กิจกรรมของทางคณะ 

2.1.4 ประชาสัมพันธใหผู เ ก่ียวของทราบตาม

ชวงเวลาท่ีกิจกรรมแตละกิจกรรมกําลังดําเนินอยู 

(อางอิงตามจํานวนครั้งการประชาสัมพันธจาก

ขอมูลสถิติการประชาสัมพันธยอนหลัง 3 ป

การศึกษา) 

- จั ด ทํ า สื่ อ ต า งๆ  เ พ่ื อประชาสั ม พัน ธ ใ ห

ผูเก่ียวของทราบ 

- นําสื่อติดประกาศตามจุดประชาสัมพันธ และ

ทางหนาเ ว็บไซตของคณะและสาขาวิชา ท่ี

เก่ียวของ 

3 - สื่อประกอบการ

ประชาสมัพันธ 

- ผูเก่ียวของ

รับทราบขอมลู 

30 

 

 

 

  

รวม 30 4   

รวมระยะเวลาท้ังหมด 30 4 1  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

   

   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา          สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรอืสูงกวา 

4.2 ประสบการณทํางาน      - 
 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน 30 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 1 วัน 

ลงนาม...นางสาวมณีรัตน  ทองโอน      ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)                    (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)               (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวชิาการ) 

ผูจัดทํา           ผูควบคุม                ผูอนุมัต ิ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การจัดทําปฏิทินวิชาการ 

ชื่อ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 01 

งาน บริหารงานท่ัวไป กิจกรรม

หลัก 

การจัดทําปฏิทินวิชาการ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  นามสกุล สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจข้ันตอนการจัดทําปฏิทินวิชาการระดับคณะไดอยางชัดเจน และถูกตอง 

 1.2 เพ่ือใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานในการจัดทําปฏิทินวิชาการระดับคณะ 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมถึงระบบ และวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําปฏิทินวิชาการะดับคณะ ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบท่ีมีสวน

เก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 ตรวจสอบปฏิทินวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัย พรอมพิมพและจัดเก็บ 

          - เขาเว็บไซตงานทะเบียนและวัดผล (http://rg.ssru.ac.th) 

          - ดาวนโหลดปฏิทินวชิาการระดับมหาวิทยาลัย 

          - พิมพ และจัดเก็บ 

 3.2 คัดเลือกกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับอาจารยผูสอนและนักศึกษาของคณะนั้นๆ 

         - เลือกกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับอาจารยผูสอนและนักศึกษา 

 3.3 จัดทําปฏิทินวิชาการระดับคณะใหสอดคลองกับปฏิทินวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 

         - จัดพิมพปฏิทินวิชาการระดับคณะโดยนํากิจกรรมท่ีเลือกจากขอ 3.2 มารวมกับกิจกรรมของทางคณะ 

 3.4 3.4 ประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของทราบตามชวงเวลาท่ีกิจกรรมแตละกิจกรรมกําลังดําเนินอยู 

         - จัดทําสื่อตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของทราบ 

         - นําสื่อประกาศตามจุดประชาสัมพันธ และทางหนาเว็บไซตของคณะและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
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4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน 2 หนวยงาน  

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 30 นาที 6 ชั่วโมง 1 วัน 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 ปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัย  1   

 

ลงนามนางสาวมณีรัตน  ทองโอน    ลงนามนางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน  ลงนามอาจารย ดร.ชลภสัสรณ สิทธิวรงคชัย 

  (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)            (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)            (ตาํแหนง  รองคณบดีฝายวชิาการ) 

ผูจัดทํา           ผูควบคุม                ผูอนุมัต ิ

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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    1.2 การขออนุมัติเบิกคาตอบแทนการสอน     

            
ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานท่ัวไป 

ช่ือ นางสาวมณีรัตน  นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 02 

ฝาย นักวชิาการการศึกษา  งาน บริหารงานท่ัวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การขออนุมัติเบิกคาตอบแทนการสอน....................................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อาจารย ดร.ชลภัสสรณ สิทธิวรงคชัย  ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

     1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษร 

 1.3 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามข้ันตอนไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การขออนุมัติเบิกคาตอบแทน

การสอน  

- หนวยนับ : ครั้ง 

- 3 ครั้ง /ป  

2.1.1 นําใบลงเวลาสอนใหอาจารยเซ็นช่ือตาม

วันท่ีมีกิจกรรม 

- จัดวางใบลงเวลาสอนในพ้ืนท่ีท่ีเตรียมเอาไว 

 

3 ลายเซ็นอาจารย  1   

2.1.2 ตรวจสอบความถูกตองการเซน็ลงเวลาสอน - ตรวจสอบใบลงเวลาสอนใหมีลายเซ็นถูกตอง

ครบถวนสมบูรณ 

- เปรียบเทียบกับใบลงเวลาปฏิบัติราชการ และ

หนังสือคําสั่งไปราชการจากฝายบุคคลของคณะ 

3 อาจารย เ ซ็ น ช่ื อ

ถูกตองครบถวน

สมบูรณ 

  1 

 

2 

 

  3 

2.1.3 จัดทําสรุปคาตอบแทนการสอน - จัดพิมพรายละเอียด ไดแก ช่ือ-สกุลอาจารย 

อัตราคาตอบแทน เลขท่ีบัญชีธนาคาร 

- พิมพเอกสารเพ่ือนําไปประกอบเอกสารการ

เบิกจาย (ขอ 2.2.4) 

3 ใบสรุปคา      

ตอบแทนการสอน 

  2 

 

1 

 

  3 

2.1.4 รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจาย - รวบรวมเอกสาร ดังน้ี แบบบันทึกขออนุมัติ 3 เอกสารขออนุมัติ  1   
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

เ บิ ก จ า ย ค า ต อ บ แ ท น ก า ร ส อ น  ใ บ ส รุ ป

คาตอบแทนการสอน ใบลงเวลาสอน ใบช่ัวโมง

สอน ใบรายช่ือนักศึกษา และใบคําสั่งแตงตั้ง

อาจารย 

 

ก า ร เ บิ ก จ า ย

คาตอบแทนการ

สอนฉบับสมบูรณ 

2.1.5 นําเอกสารฯ เสนอผูบังคับบัญชาช้ันตน

ตรวจสอบและลงนาม 

- นําเอกสารจากขอ 2.2.4 เสนอผูบังคับบัญชา

ช้ันตนตรวจสอบความถูกตอง และลงนาม 

 

 

3 ลาย เซ็ น รั บ รอ ง

จากผูบังคับบัญชา

ช้ันตน 

10    

2.1.6 นําเอกสารฯ จัดสงฝายการเงินผานจุด One 

Stop Service ของคณะ 

- สงเอกสารขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนการ

สอน สงใหเจาหนาท่ี One Stop Service 

ดําเนินการสงใหฝายการเงิน 

3 เอกสารขออนุมัติ

ก า ร เ บิ ก จ า ย

คาตอบแทนการ

ส อ น ส ง ถึ ง ฝ า ย

การเงิน 

 

5    

รวม 15 2 6  

รวมระยะเวลาท้ังหมด 45 6 18  

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

   

   

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา          สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรอืสูงกวา 

4.2 ประสบการณทํางาน      - 
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5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน …45… นาที/ …6… ช่ัวโมง/ ...18... วัน 

ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน     ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ สิทธิวรงคชัย   

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)                  (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)             (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวชิาการ) 

ผูจัดทํา           ผูควบคุม                ผูอนุมัต ิ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

กิจกรรมหลัก การขออนุมัติเบิกคาตอบแทนการสอน 

ชื่อ นางสาวมณีรัตน  นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร  CIM - AS – 01 – 02 

งาน บริหารงานท่ัวไป กิจกรรมหลัก การขออนุมัติเบิกคาตอบแทนการสอน 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อาจารย ดร.ชลภัสสรณ สิทธิวรงคชัย   ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจข้ันตอนการขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนการสอนสําหรับอาจารยพิเศษ/อาจารยสอนเกิน 12 

คาบ/อาจารยสอนภาคพิเศษ ไดอยางชัดเจน และถูกตอง 

 1.2 เพ่ือใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานในการขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนการสอนสําหรับอาจารยพิเศษ/อาจารยสอน

เกิน 12 คาบ/อาจารยสอนภาคพิเศษ 

 

2. ขอบเขตงาน 

    ครอบคลุมถึงระบบ และวิธีการปฏิบัติงานในการขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนการสอนสําหรับอาจารยพิเศษ/อาจารยสอนเกิน 

12 คาบ/อาจารยสอนภาคพิเศษ ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบท่ีมีสวนเก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 นําใบลงเวลาสอนใหอาจารยเซ็นชื่อตามวันท่ีมีกิจกรรม 

         - จัดวางใบลงเวลาสอนในพ้ืนท่ีท่ีเตรียมเอาไว 

 3.2 ตรวจสอบความถูกตองการเซ็นลงเวลาสอน 

         - ตรวจสอบใบลงเวลาสอนใหมีลายเซ็นถูกตองครบถวนสมบูรณ 

         - เปรียบเทียบกับใบลงเวลาปฏิบัติราชการ และหนังสือคําสั่งไปราชการจากฝายบุคคลของคณะ 

 3.3 จัดทําสรุปคาตอบแทนการสอน 

         - จัดพิมพรายละเอียด ไดแก ชื่อ-สกุลอาจารย อัตราคาตอบแทน เลขท่ีบัญชีธนาคาร 

         - พิมพเอกสารเพ่ือนําไปประกอบเอกสารการเบิกจาย (ขอ 3.4) 

 3.4 รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจาย 

         - รวบรวมเอกสาร ดังนี้ แบบบันทึกขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนการสอน ใบสรุปคาตอบแทนการสอน ใบลง

เวลาสอน ใบชั่วโมงสอน ใบรายชื่อนักศึกษา และใบคําสั่งแตงตั้งอาจารย 

 3.5 นําเอกสารฯ เสนอผูบังคับบัญชาชั้นตน (รองคณบดีฝายวิชาการ, ผูอํานวยการ, ประธานโครงการ) ตรวจสอบและลง

นาม 
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        - นําเอกสารจากขอ 2.2.4 สงใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ตรวจสอบความถูกตอง และลงนาม 

 3.6 นําเอกสารฯ จัดสงฝายการเงินผานจุด One Stop Service ของคณะ 

        - สงเอกสารขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนการสอน สงใหเจาหนาท่ี One Stop Service ดําเนินการสงใหฝาย

การเงิน 

 
 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน 2 หนวยงาน  

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 30 นาที 1 ชั่วโมง 66 วัน 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 แบบฟอรมลงเวลาสอนของ

อาจารย 

 1 ฉบับ  

 7.2 แบบฟอรมสรุปคาตอบแทน  1 ฉบับ  

 

 
ลงนามนางสาวมณีรัตน  ทองโอน     ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน    ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ สิทธิวรงคชัย           

   (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)                  (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)            (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวชิาการ) 

              ผูจัดทํา           ผูควบคุม                ผูอนุมัต ิ 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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                 1.3 การจัดคําส่ังแตงตั้งอาจารย/คณาจารยประจํา/ท่ีปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร 
ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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    ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานท่ัวไป 

ชื่อ นางสาวมณีรัตน  นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 03 

ฝาย บริการการศึกษา........................................................... งาน บริหารงานท่ัวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดคําสั่งแตงตั้งอาจารย/คณาจารยประจํา/ท่ีปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อาจารย ดร.ชลภัสสรณ สิทธิวรงคชัย  ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดคําสั่งแตงตั้งอาจารย/

คณาจารยประจํา/ท่ีปรึกษา/พิเศษ/

หลักสูตร 

- หนวยนับ : ครั้ง 

- 2 ครั้ง /ป  

 

2.1.1 รวบรวมรายช่ืออาจารยท่ีจะจัดทําคําสั่งจาก

สาขาวิชาหรือกําหนดเองตามความเหมาะสม 

- แจงใหสาขาวิชาสงรายช่ืออาจารย ท่ี

กําหนดลงในคําสั่งทางE-office 

- เมื่อไดรายช่ือ เจาหนาท่ีตรวจสอบและ

รวบรวมรายช่ืออาจารยตามสาขาวิชาหรือ

ตามกลุม 

3 - รายช่ือ  1 

(3) 

  

 

 

 

 

 

 

2.1.2 จัดทําบันทึกปะหนาและพิมพคําสั่งผานระบบ 

e-office ใหคณบดีลงนาม 

พิมพคําสั่งแตงตั้งตามประเภทของคําสั่ง

ตามขอมูลท่ีไดรับมา และพิมพบันทึก

ขอความในระบบ e-office แนบไฟลคําสั่ง 

ใหคณบดีลงนาม 

3 - บันทึกขอความ 

- คําสั่ง 

20 

(60) 

  

2.1.3 สงคําสั่งผานระบบใหผูรับผิดชอบและจัดเก็บ เมื่อไดลงนามเรียบรอยแลว สงบันทึก

ข อ ค ว า ม แ ล ะ คํ า สั่ ง ใ ห กั บ ผู ป ฏิ บั ติ 

3 - คําสั่ง 10 

(30) 
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ผูรับผิดชอบและจัดเก็บลงในแฟมคําสั่ง 

รวม 30 1   

รวมระยะเวลาท้ังหมด 30 4   

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

   

   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา          สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกวา 

4.2 ประสบการณทํางาน       ดานงานบริการ หรือดานงานวิชาการในสถานศึกษาอยางนอย 1 ป 

 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน 30 นาที/ 4 ช่ัวโมง/ ...... วัน 

 

 

ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน      ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ สิทธิวรงคชัย   

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)                (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)             (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวชิาการ) 

   ผูจัดทํา           ผูควบคุม                  ผูอนุมัต ิ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การจัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารย 

ชื่อ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 03 

งาน บริหารงานท่ัวไป กิจกรรมหลัก การจัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารย 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ชลภัสสรณ นามสกุล สิทธิวรงคชัย      ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดคําสั่งแตงตั้งอาจารย คณาจารยประจํา/ท่ีปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร 

 1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการจัดคําสั่งแตงตั้งอาจารย คณาจารยประจํา/ท่ีปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารย คณาจารยประจํา/ที่ปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร 

ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 รวบรวมรายชื่ออาจารยที่จะจัดทําคําสัง่จากสาขาวชิาหรือกําหนดเองตามความเหมาะสม 

            - แจงใหสาขาวิชาสงรายชื่ออาจารยที่กําหนดลงในคําสั่งทางE-office 

          - เมื่อไดรายชื่อ เจาหนาทีต่รวจสอบและรวบรวมรายชื่ออาจารยตามสาขาวิชาหรือตามกลุม 

 3.2 จัดทําบนัทึกปะหนาและพิมพคําสั่งผานระบบ e-office ใหคณบดีลงนาม 

            - พิมพคําสั่งแตงตั้งตามประเภทของคําสั่งตามขอมูลทีไ่ดรับมา และพิมพบันทึกขอความในระบบ e-office แนบไฟล

คําสั่ง ใหคณบดีลงนาม 

 3.3 สงคําสัง่ผานระบบใหผูรับผดิชอบและจัดเก็บ   

- เมื่อไดลงนามเรียบรอยแลว สงบันทึกขอความและคําสั่งใหกับผูปฏิบัติ ผูรับผิดชอบและจัดเก็บลงในแฟมคําสั่ง 
 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน 2 หนวยงาน  

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 30 นาที 4 ชั่วโมง  วัน 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 ตารางสอน  1 ฉบับ  

 7.2 รายชื่ออาจารยท่ีปรึกษา-

อาจารยพิเศษ 

 1 ฉบับ  

 7.3 ปฏิทินวิชาการของวิทยาลัย  1 ฉบับ  

 

 

ลงนามนางสาวมณีรัตน ทองโอน      ลงนามนางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน    ลงนามอาจารย ดร.ชลภสัสรณ สิทธิวรงคชัย   

 (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)                  (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)            (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวชิาการ) 

  ผูจัดทํา              ผูควบคุม                ผูอนุมัต ิ 
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ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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1.4 การขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษ 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานท่ัวไป 

ช่ือ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 04 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานท่ัวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษ...................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อาจารย ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ  ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม  
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การขอเสนอศักยภาพอาจารย

พิเศษ 

- หนวยนับ : ครั้ง 

- 2 ครั้ง /ป 

 

 

 

 

2.1.1 จัดทําบันทึกขอความขอขอมูลอาจารยพิเศษ

ของแตละสาขาวิชา 

พิมพบันทึกขอความใสระบบ E-office 

แจงหัวหนาสาขาวิชาท่ีมีความตองการยื่น

ขอศักยภาพอาจารยพิเศษ 

2 - บันทึกขอความ 15 

(30) 

   

2.1.2 จัดทําสรุปศักยภาพอาจารยพิเศษแตละสาขา

เพ่ือเสนอท่ีประชุม 

- รวบรวมรายช่ือและขอมลูไดมาไดมา 

- นํามาพิมพสรุปศักยภาพอาจารยพิเศษ

ของแตละสาขาวิชา 

2 - สรปุเน้ือหาอาจารย

พิเศษ 

 2 

(2) 

 

2.1.3 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ/

คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ และปรับแก

-นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ/คณะกรรมการวิชาการประจํา

2  30 

(60) 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม  
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

 

 

 

ตามท่ีมติท่ีประชุม คณะฯ  

- เมื่อไดรบัมตมิีการปรับแกตามท่ีมติท่ี

ประชุม 

2.1.4 ทําบันทึกขอความขอเสนอศักยภาพอาจารย

พิเศษใหกับกองบริการการศึกษาตรวจสอบ 

 

พิมพบันทึกขอความผานระบบ E-office 

ขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษใหกอง

บริการการศึกษาตรวจสอบและเสนอสภา

วิชาการตอไป 

2 - บันทึกขอความ 

- เน้ือหาอาจารย

พิเศษ 

15 

(30) 

 

  

2.1.5 เก็บรวบรวมรายช่ืออาจารยพิเศษและมติท่ี

ประชุมสภาวิชาการเขาแฟม 

นํามติท่ีประชุมสภาวิชาการข้ึนบัญชี

ศักยภาพอาจารยและเก็บรวบรวมเขาแฟม

จัดเก็บ 

2 - บัญชีรายช่ืออาจารย

พิเศษ 

20 

(40) 

  

รวม 20 3   

รวมระยะเวลาท้ังหมด 40 4   

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

   

   

   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา          สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกวา 

4.2 ประสบการณทํางาน       ดานงานบริการ หรือดานงานวิชาการในสถานศึกษาอยางนอย 1 ป 
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5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน 40 นาที/ 4 ช่ัวโมง/ ...... วัน 

 

ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน       ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน     ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)                  (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)             (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ) 

ผูจัดทํา             ผูควบคุม                ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษ 

ชื่อ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 04 

งาน บริหารงานท่ัวไป กิจกรรมหลัก การขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ชลภัสสรณ นามสกุล สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษ 

 1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบตังิานในการขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษ 

 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษ  ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวน

เก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 จัดทําบนัทึกขอความขอขอมูลอาจารยพิเศษของแตละสาขาวชิา 

- พิมพบันทึกขอความใสระบบ E-office แจงหัวหนาสาขาวิชาที่มีความตองการยื่นขอศักยภาพอาจารยพิเศษ 

 3.2 จัดทําสรุปศักยภาพอาจารยพิเศษแตละสาขาเพื่อเสนอที่ประชุม 

- รวบรวมรายชื่อและขอมูลไดมาไดมา 

- นํามาพิมพสรุปศักยภาพอาจารยพิเศษของแตละสาขาวชิา 

 3.3 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ/คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ และปรับแกตามที่มติทีป่ระชุม 

- นําเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ/คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ  

- เมื่อไดรับมติมีการปรับแกตามที่มติที่ประชุม 

 3.4 ทําบนัทึกขอความขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษใหกับกองบริการการศึกษาตรวจสอบ 

- พิมพบันทึกขอความผานระบบ E-office ขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษใหกองบริการการศึกษาตรวจสอบและ 

เสนอสภาวิชาการตอไป 

 3.5 เก็บรวบรวมรายชื่ออาจารยพิเศษและมติทีป่ระชุมสภาวชิาการเขาแฟม 

นํามติทีป่ระชุมสภาวชิาการข้ึนบัญชีศักยภาพอาจารยและเก็บรวบรวมเขาแฟมจัดเก็บ 
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4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน 2 หนวยงาน  

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 40 นาที 4 ชั่วโมง  วัน 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 บันทึกขอความขอขอมูล

อาจารยพิเศษของแตละสาขาวิชา 

 1 ฉบับ  

 7.2 สรุปศักยภาพอาจารยพิเศษ  1 ฉบับ  

 7.3 บันทึกขอความขอเสนอ

ศักยภาพอาจารยพิเศษใหกับกอง

บริการการศึกษาตรวจสอบ 

 1 ฉบับ  

 

 

 

ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน      ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน   ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธวิรงคชัย 

  (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)               (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)               (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ) 

ผูจัดทํา             ผูควบคุม             ผูอนุมัติ 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ผังการดําเนินการ (Flow Chart) ผังการดําเนินการ (Flow Chart) ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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           1.5 การจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝายวิชาการ 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานท่ัวไป 

ช่ือ นางสาวมณรีัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 05 

ฝาย บริการการศึกษา.............................................................  งาน บริหารงานท่ัวไป..........................................................กิจกรรมหลัก การจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝายวิชาการ......................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อาจารย ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดการเอกสารประกัน

คุณภาพการศึกษาฝายวิชาการ 

- หนวยนับ : ครั้ง 

- 1 ครั้ง /ป  

 

 

2.1.1 ทําความเขาใจเน้ือหาและตวับงช้ีตางๆท่ีตอง

ดําเนินการตามการประกันคุณภาพ 

เมื่อไดรับตัวบงช้ีท่ีรับผดิชอบ ตองศึกษา

ทําความเขาใจเน้ือหาจากเจาหนาท่ีฝาย

ประกันคณุภาพหรือผูบรหิารหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1 - ตัวบงช้ีท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 1 

(1) 

  

2.1.2 แจงใหผูท่ีเก่ียวของดําเนินการและติดตามการ

ดําเนินการ 

แจงใหผูรับผดิชอบท่ีดําเนินการ และ

ติดตามการดําเนินการ 

1  30 

(30) 

  

2.1.3 ดําเนินการ/รวบรวมเอกสารและรายงานผลใน

ทุกเดือน จากแหลงอ่ืนๆ 

- ดําเนินการกิจกรรมท่ีใชงานประกัน

คุณภาพ  

- รวบรวมเอกสารจากผูรับผิดชอบ 

- สงสรุปผลการดําเนินการตางๆ  

1 -เอกสารดําเนินการ 

 

-สรปุผลการ

ดําเนินการ 

 1 

(1) 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

-สงรายงานผลตามแบบฟอรมทุกเดือนสง

ใหผูท่ีเก่ียวของ 

 

2.1.4 จัดเตรียมเอกสาร เพ่ือรองรบัการตรวจ

ประเมิน 

- จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน เอกสารอางอิง 

- พิมพเน้ือหาและขอมลูลงในแบบการ

ตรวจประเมิน 

- จัดเก็บเขาแฟมเอกสารเปนหมวดหมู 

ตามตัวบงช้ีตางๆ 
 

1 -เอกสาร หลักฐาน   2 

(2) 

รวม 30 2 2  

รวมระยะเวลาท้ังหมด  3 4  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

   

   

   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา          สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกวา 

4.2 ประสบการณทํางาน       ดานงานบริการ หรือดานงานวิชาการในสถานศึกษาอยางนอย 1 ป 
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5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน  นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 4 วัน 

 
ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน       ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน     ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)                    (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ) 

ผูจัดทํา             ผูควบคุม         ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝายวิชาการ 

ชื่อ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 05 

งาน บริหารงานท่ัวไป กิจกรรมหลัก การจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝายวิชาการ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ชลภัสสรณ   นามสกุล สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษ 

 1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบตังิานในการขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษ 

 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษ  ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวน

เก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 จัดทําบนัทึกขอความขอขอมูลอาจารยพิเศษของแตละสาขาวชิา 

- พิมพบันทึกขอความใสระบบ E-office แจงหัวหนาสาขาวิชาที่มีความตองการยื่นขอศักยภาพอาจารยพิเศษ 

 3.2 จัดทําสรุปศักยภาพอาจารยพิเศษแตละสาขาเพื่อเสนอที่ประชุม 

- รวบรวมรายชื่อและขอมูลไดมาไดมา 

- นํามาพิมพสรุปศักยภาพอาจารยพิเศษของแตละสาขาวชิา 

 3.3 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ/คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ และปรับแกตามที่มติทีป่ระชุม 

- นําเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ/คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ  

- เมื่อไดรับมติมีการปรับแกตามที่มติที่ประชุม 

 3.4 ทําบนัทึกขอความขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษใหกับกองบริการการศึกษาตรวจสอบ 

- พิมพบันทึกขอความผานระบบ E-office ขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษใหกองบริการการศึกษาตรวจสอบและ 

เสนอสภาวิชาการตอไป 

 3.5 เก็บรวบรวมรายชื่ออาจารยพิเศษและมติทีป่ระชุมสภาวชิาการเขาแฟม 

นํามติทีป่ระชุมสภาวชิาการข้ึนบัญชีศักยภาพอาจารยและเก็บรวบรวมเขาแฟมจัดเก็บ 
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4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน 2 หนวยงาน  

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน  นาที 3 ชั่วโมง 4 วัน 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 บันทึกขอความขอขอมูล

อาจารยพิเศษของแตละสาขาวิชา 

 1 ฉบับ  

 7.2 สรุปศักยภาพอาจารยพิเศษ  1 ฉบับ  

 7.3 บันทึกขอความขอเสนอ

ศักยภาพอาจารยพิเศษใหกับกอง

บริการการศึกษาตรวจสอบ 

 1 ฉบับ  

 

 

ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน      ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน   ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธวิรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)                    (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)           (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ) 

ผูจัดทํา             ผูควบคุม     ผูอนุมัติ 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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                 1.6 การจัดทําแผนงานงบประมาณฝายวิชาการ 

 

 

     ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานท่ัวไป 

ช่ือ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 06 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานท่ัวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนงานงบประมาณฝายวิชาการ............................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ดร.ชลภัสสรณ  นามสกุล สิทธิวรงคชัยตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดทําแผนงานงบประมาณ

ฝายวิชาการ 

- หนวยนับ : ครั้ง 

- 1 ครั้ง /ป  

 

 

2.1.1 รวบรวมกิจกรรมและโครงการตางๆ ท่ีตอง

ดําเนินการในแตละป 

จัดรวบรวมกิจกรรมตางๆ ของฝาย

วิชาการและสรุปรายช่ือโครงการ 

1 - ขอมูล  1 

(1) 

  

2.1.2 ปรึกษากับรองคณบดฝีายวิชาการและ

ผูบริหาร ในการวางแผนงบประมาณ 

นําสรุปรายช่ือโครงการนําเสนอรองคณบดี

ฝายวิชาการและผูบริหาร เขียนช้ีแจง

งบประมาณ และกรอบเวลาดําเนินการ 

1   

2 

(1) 

 

2.1.3 รางแผนงานงบประมาณฝายวิชาการ  นํามาสรุปเปน(ราง)แผนงานงบประมาณ

ฝายวิชาการท่ีตองทําตลอดปงบประมาณ 

1 - (ราง) แผนงาน

งบประมาณ 

 2 

(1) 

 

2.1.4 แจงใหฝายนโยบายและวางแผน ในการ สงแผนงานงบประมาณฝายวิชาการใหฝาย 1 - แผนงาน  1  
ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

กําหนดงบประมาณในแตละป นโยบายและวางแผน เพ่ือการกําหนด

งบประมาณในแตละปได 

งบประมาณ (1) 

รวม   6   

รวมระยะเวลาท้ังหมด  6   

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

   

   

   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา          สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกวา 

4.2 ประสบการณทํางาน       ดานงานบริการ หรือดานงานวิชาการในสถานศึกษาอยางนอย 1 ป 

 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน …… นาที/ 6 ช่ัวโมง/ ...... วัน 

 

  ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน      ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน    ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

   (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)                 (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)              (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ) 

   จัดทํา             ผูควบคุม     ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนงานงบประมาณฝายวิชาการ 

ชื่อ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 06 

งาน บริหารงานท่ัวไป กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนงานงบประมาณฝายวิชาการ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ชลภัสสรณ   นามสกุล สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดทําแผนงานงบประมาณฝายวิชาการ 

 1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบตังิานในการจัดทําแผนงานงบประมาณฝายวิชาการ 

 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําแผนงานงบประมาณฝายวิชาการตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มี

สวนเก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 รวบรวมกิจกรรมและโครงการตางๆ ที่ตองดาํเนินการในแตละป 

- จัดรวบรวมกิจกรรมตางๆ ของฝายวชิาการและสรุปรายชื่อโครงการ 

 3.2 ปรึกษากับรองคณบดฝีายวชิาการและผูบริหาร ในการวางแผนงบประมาณ 

 - นําสรุปรายชื่อโครงการนาํเสนอรองคณบดีฝายวิชาการและผูบริหาร เขียนชี้แจงงบประมาณ และกรอบเวลา

ดําเนินการ 

 3.3 รางแผนงานงบประมาณฝายวชิาการ 

 - นํามาสรุปเปน(ราง)แผนงานงบประมาณฝายวิชาการที่ตองทาํตลอดปงบประมาณ 

 3.4 แจงใหฝายนโยบายและวางแผน ในการกําหนดงบประมาณในแตละป 

- สงแผนงานงบประมาณฝายวชิาการใหฝายนโยบายและวางแผน เพื่อการกําหนดงบประมาณในแตละปได 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน ...............1................ หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน .....-.... นาที/ .......6....... ชั่วโมง/ .......-......... วัน  

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน ..................1  แบบฟอรม..................... 

 

ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน      ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน    ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

 (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)               (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)              (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ) 

จัดทํา             ผูควบคุม     ผูอนุมัติ 
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 1.7 การจัดทําคูมืออาจารยพิเศษ ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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            ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานท่ัวไป 

ช่ือ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 07 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานท่ัวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดทําคูมืออาจารยพิเศษ...................................................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อาจารย ดร.ชลภัสสรณ นามสกุล สิทธิวรงคชัยตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดทําคูมืออาจารยพิเศษ 

- หนวยนับ : ครั้ง 

- 2 ครั้ง /ป  

 

 

 

 

 

2.1.1 กําหนดเน้ือหาและรายละเอียดในเลมคูมือ - วางกรอบของเน้ือหา หัวขอตางๆ ในเลม

คูมือ 

- กําหนดรายละเอียดตามหมวดหมูท่ีตอง

ใสในคูมือ 

3 - ขอมูล 

  
2 

(6) 
  

 

2.1.2 Update ขอมูลปฏิทินการดาํเนินการตางๆ ให

ถูกตองตามภาคเรียน พิมพเน้ือหาท้ังหมด ในแตละ

หมวด  

- จัดพิมพเปน (ราง) คูมืออาจารยพิเศษใน

แตละหมวดเน้ือหา 

- พิมพขอมูลปฏิทินวิชาการและปฏิทิน

กิจกรรมตางๆ และขอมูลท่ีตองมีการ 

Update  

3 - (ราง) คูมืออาจารย

พิเศษ 

    
1 

(3) 

2.1.3 เสนอผูบริหารตรวจสอบเน้ือหาคูมือ (กรณีมี

การแกไขใหเพ่ิมเวลาเปน 1 ชม.) 

นําเสนอผูบริหารในการตรวจสอบเน้ือหา

ของคูมือท้ังหมด 

3  30 

(90) 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.4 ทําเปนรูปเลมคูมืออาจารยพิเศษตามจํานวนท่ี

เหมาะสม 

ทําเปนเลมคูมืออาจารยพิเศษและจัดทํา

ตามจํานวนท่ีกําหนดไว 

3 - คูมืออาจารยพิเศษ 
  

2 

(6) 
  

รวม 30 4 1  

รวมระยะเวลาท้ังหมด 30 6 4  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

   

   

   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา          สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกวา 

4.2 ประสบการณทํางาน       ดานงานบริการ หรือดานงานวิชาการในสถานศึกษาอยางนอย 1 ป 

 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน 30 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 4 วัน 

ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน       ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน     ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

    (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)                (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ) 

จัดทํา                          ผูควบคุม                    ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การจัดทําคูมืออาจารยพิเศษ 

ชื่อ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 07 

งาน บริหารงานท่ัวไป กิจกรรมหลัก การจัดทําคูมืออาจารยพิเศษ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ชลภัสสรณ   นามสกุล สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดทําคูมืออาจารยพิเศษ 

 1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัตงิานในการจัดทําคูมืออาจารยพิเศษ 

 

2. ขอบเขตงาน 

                      ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําคูมืออาจารยพิเศษ ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวน

เก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 กําหนดเนื้อหาและรายละเอียดในเลมคูมือ 

- วางกรอบของเนื้อหา หัวขอตางๆ ในเลมคูมือ 

- กําหนดรายละเอียดตามหมวดหมูที่ตองใสในคูมือ 

 3.2 Update ขอมูลปฏิทินการดําเนนิการตางๆ ใหถูกตองตามภาคเรียน พิมพเนื้อหาทั้งหมด ในแตละหมวด 

- จัดพิมพเปน (ราง) คูมืออาจารยพิเศษในแตละหมวดเนื้อหา 

- พิมพขอมูลปฏิทินวชิาการและปฏิทินกิจกรรมตางๆ และขอมูลที่ตองมีการ Update 

 3.3 เสนอผูบริหารตรวจสอบเนื้อหาคูมือ (กรณีมีการแกไขใหเพิ่มเวลาเปน 1 ชม.) 

- นําเสนอผูบริหารในการตรวจสอบเนื้อหาของคูมือทั้งหมด 

 3.4 ทําเปนรูปเลมคูมืออาจารยพิเศษตามจํานวนที่เหมาะสม 

- ทําเปนเลมคูมืออาจารยพิเศษและจัดทาํตามจาํนวนที่กําหนดไว 
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4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน 2 หนวยงาน  

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 30 นาที 6 ชั่วโมง 4 วัน 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 ปฏิทินวิชาการวิทยาลัย ฯ  1 ฉบับ  

 

 

ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน     ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน    ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

 (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)               (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)              (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ) 

จัดทํา             ผูควบคุม     ผูอนุมัติ 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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          1.8 การจัดโครงการ/เบิกจาย/สรุปของฝายวิชาการ 

 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานท่ัวไป 

ช่ือ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน. รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 08 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานท่ัวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดโครงการ/เบิกจาย/สรุปของฝายวิชาการ......................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  นามสกุล สิทธิวรงคชัยตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดโครงการ/เบิกจาย/สรปุ

ของฝายวิชาการ 

- หนวยนับ : โครงการ 

- แผนจัดโครงการฝายวิชาการ 

 

 

 

 

 

2.1.1 รางโครงการตางๆ พิจารณาจากแผน

งบประมาณวิชาการ เพ่ือขออนุมัตโิครงการจาก

คณบด ี

- รางโครงการตางๆ จากแผนงบประมาณ

วิชาการ 

- นําเสนอโครงการใหรองคณบดีฝาย

วิชาการ ตรวจสอบรายละเอียด 

-  พิมพบันทึกขอความนําเสนอโครงการ

ใหคณบดีพิจารณาอนุมัต ิ

6 - บันทึกขอความ 

- โครงการ 

  

3   

 

2.1.2 การเตรียม/ประสานงานตาง กอนการ

ดําเนินการกิจกรรม 

- จัดเตรยีมเอกสารท่ีใชในการทํากิจกรรม

ตามโครงการ 

- เตรียมอุปกรณ สถานท่ี ตางๆ  

6 - เอกสารของ

กิจกรรม 

- หนังสือเชิญ

  

  2 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

 

 

-  ออกหนังสือเชิญวิทยากร 

- เตรียมเอกสารเบิกจายคาตางๆ 

- จัดคําสั่งในการปฏบัิติหนาท่ีใหกับผูท่ี

เก่ียวของรวมดําเนินการ 

- ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

วิทยากร 

- เอกสารเบิกจาย 

คําสั่งปฏิบัติงาน 

2.1.3 ดําเนินการกิจกรรมตางๆตามโครงการ  6      1 

2.1.4 รวบรวมเอกสารการเบิกจายเงินตามโครงการ 

เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

 6 - เอกสารการ

เบิกจาย 

  
  1 

2.1.5 สรุปและประเมินโครงการ และจัดเก็บเอกสาร - รวบรวมใบประเมินผลความสําเร็จการ

ดําเนินการ 

- สรุปผลคะแนนการประเมินผลและสรุป

การดําเนินกิจกรรม 

- จัดเก็บเอกสารท้ังหมด ลงในแฟม

โครงการ 

6 - ใบประเมินผล 

สรุปผลคะแนน

ประเมินผล 

เอกสารท้ังหมด 

  

  2 

รวม  3 6  

รวมระยะเวลาท้ังหมด  4 38  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 
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4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา          สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกวา 

4.2 ประสบการณทํางาน       ดานงานบริการ หรือดานงานวิชาการในสถานศึกษาอยางนอย 1 ป 

 

6. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน …… นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 38. วัน       

 

      

  ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน      ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน     ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

      (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)                  (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                   (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ) 
                จัดทํา             ผูควบคุม       ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การจัดการโครงการ/เบิกจาย/สรุปของฝายวิชาการ 

ชื่อ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 08 

งาน บริหารงานท่ัวไป กิจกรรมหลัก การจัดการโครงการ/เบิกจาย/สรุปของฝายวิชาการ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ชลภัสสรณ   นามสกุล สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดโครงการ/เบิกจาย/สรุปของฝายวิชาการ 

 1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบตังิานในการจัดโครงการ/เบิกจาย/สรุปของฝายวชิาการ 

 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดโครงการ/เบิกจาย/สรุปของฝายวิชาการ ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบ

ที่มีสวนเก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 รางโครงการตางๆ พิจารณาจากแผนงบประมาณวิชาการ เพื่อขออนุมัติโครงการจากคณบด ี

- รางโครงการตางๆ จากแผนงบประมาณวิชาการ 

- นําเสนอโครงการใหรองคณบดีฝายวชิาการ ตรวจสอบรายละเอียด 

-  พิมพบันทึกขอความนําเสนอโครงการใหคณบดีพิจารณาอนุมตัิ 

 3.2 การเตรียม/ประสานงานตาง กอนการดําเนินการกิจกรรม 

- จัดเตรียมเอกสารที่ใชในการทํากิจกรรมตามโครงการ 

- เตรียมอุปกรณ สถานที่ ตางๆ  

-  ออกหนังสือเชิญวิทยากร 

- เตรียมเอกสารเบิกจายคาตางๆ 

- จัดคําสั่งในการปฏิบัติหนาที่ใหกับผูที่เก่ียวของรวมดําเนินการ 

- ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

 3.3 ดําเนินการกิจกรรมตางๆตามโครงการ 

 3.4 รวบรวมเอกสารการเบิกจายเงินตามโครงการ เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

 3.5 สรุปและประเมินโครงการ และจัดเก็บเอกสาร 
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 - รวบรวมใบประเมินผลความสาํเร็จการดําเนินการ 

- สรุปผลคะแนนการประเมินผลและสรุปการดําเนนิกิจกรรม 

- จัดเก็บเอกสารทั้งหมด ลงในแฟมโครงการ 

 

 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน 2 หนวยงาน  

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที 3 ชั่วโมง 6 วัน 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 แบบฟอรมอนุมัติโครงการ  1 ฉบับ  

 7.2 แบบฟอรมประเมินความพึง

พอใจ 

 1 ฉบับ  

 7.3 แบบฟอรมเบิกจาย  1 ฉบับ  

 

 
ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน    ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย     ลงนาม....ผศ.ดร.บัณฑิต ผงันิรันดร 

  (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)             (ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ)                 (ตําแหนง  คณบดีวิทยาลัยนวตักรรมฯ) 

              ผูจัดทํา           ผูควบคุม                    ผูอนุมัต ิ 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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4

รวบรวมเอกสารการเบิก

จ่ายเงินตามโครงการ เมื่อ

ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

1 เอกสารเบิกจ่าย ความถูกต้องของเอกสาร

เบิกจ่าย

เอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 เอกสารเบิกจ่าย

รวม 3 6

ผู้จัดทํา   ............นางสาวศุทธินี   ไชยรัตน์.................. ผู้อนุมัติ   ....ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บัณฑิต   ผังนิรันดร์.....

 2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหน่ง  ....นักวิชาการศึกษา....) ตําแหน่ง   คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

 3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี วันที่   ......../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ตําแหน่ง  ....รองคณบดีฝ่ายวิชาการ....)
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สรุปและประเมินโครงการ และ

จัดเก็บเอกสาร

ใบประเมินผล

สรุปผลคะแนนประเมินผล

เอกสารทั้งหมด

ความถูกต้องของใบ

ประเมินผล

ความถูกต้องของสรุปผล

คะแนนประเมินผล

ความถูกต้องของเอกสาร

ทั้งหมด

ใบประเมินผล

สรุปผลคะแนน

ประเมินผล

เอกสารทั้งหมด

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ใบประเมินผล

สรุปผลคะแนน

ประเมินผล

เอกสารทั้งหมด

ร้อยละ 100

หมา
ยเห

ตัวชี�วัด (KQI)

สรุปการจัดโครงการ




สรุปการจัดโครงการ

ผู้ควบคุม  ........อ.ดร.ศุภรา   เจริญภูมิ...........

1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

2

จัดเก็บเอกสารลงแฟ้ม

รวบรวมเอกสารที่

เบิกจ่ายตามโครงการ

รวบรวมใบประเมินผล/สรุปผล

คะแนนประเมินและกิจกรรม

ฝ่ายการเงินดําเนนิการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนนิการ

ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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                  1.9 การจัดทําใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารยพิเศษ/หรือเกิน 12 ชม./ภาคพิเศษ 

 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานท่ัวไป 

ช่ือ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 08 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานท่ัวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดทําใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารยพิเศษ/หรือเกิน 12 ชม./ภาคพิเศษ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัยตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดทําใบลงเวลาปฏิบัติงาน

สอนอาจารยพิเศษ/หรือเกิน 12 

ชม./ภาคพิเศษ 

- หนวยนับ : ครั้ง 

- 4 ครั้ง /ป  

2.1.1 จัดทําแบบสํารวจตารางสอนและสงบันทึก

สํารวจใหกับอาจารย 

- จัดทําแบบสํารวจตารางสอน 

- สงบันทึกแจงใหทราบเรื่องสํารวจ

ตารางสอนใหอาจารยทราบผานบันทึก

ขอความ E-office 

6 - แบบสํารวจ

ตารางสอน 

บันทึกขอความ 

30 

    

 

2.1.2 จัดทําสรุปตารางสอนของอาจารยท่ีเบิกคา

สอน 

จัดพิมพสรุปตารางสอนของอาจารยท่ีเบิก

คาสอนตามรายละเอียด 

6 - สรุปตารางสอนท่ี

จะเบิกจาย 

  
1   

2.1.3 จัดทําใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนของอาจารย พิมพใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนของอาจารยแตละคน 6 - ใบลงเวลา

ปฏิบัติงานสอน 

  
1   

รวม 30 2   
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

รวมระยะเวลาท้ังหมด  1 2  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

   

   

   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา          สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกวา 

4.2 ประสบการณทํางาน       ดานงานบริการ หรือดานงานวิชาการในสถานศึกษาอยางนอย 1 ป 

 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน …… นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 2 วัน 

 

ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน      ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน     ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

      (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)                  (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                    (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ) 

                จัดทํา             ผูควบคุม       ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การจัดการโครงการ/เบิกจาย/สรุปของฝายวิชาการ 

ชื่อ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 08 

งาน บริหารงานท่ัวไป กิจกรรมหลัก การจัดการโครงการ/เบิกจาย/สรุปของฝายวิชาการ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ชลภัสสรณ   นามสกุล สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดโครงการ/เบิกจาย/สรุปของฝายวิชาการ 

 1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบตังิานในการจัดโครงการ/เบิกจาย/สรุปของฝายวชิาการ 

 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดโครงการ/เบิกจาย/สรุปของฝายวิชาการ ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบ

ที่มีสวนเก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 รางโครงการตางๆ พิจารณาจากแผนงบประมาณวิชาการ เพื่อขออนุมัติโครงการจากคณบด ี

- รางโครงการตางๆ จากแผนงบประมาณวิชาการ 

- นําเสนอโครงการใหรองคณบดีฝายวชิาการ ตรวจสอบรายละเอียด 

-  พิมพบันทึกขอความนําเสนอโครงการใหคณบดีพิจารณาอนุมตัิ 

 3.2 การเตรียม/ประสานงานตาง กอนการดําเนินการกิจกรรม 

- จัดเตรียมเอกสารที่ใชในการทํากิจกรรมตามโครงการ 

- เตรียมอุปกรณ สถานที่ ตางๆ  

-  ออกหนังสือเชิญวิทยากร 

- เตรียมเอกสารเบิกจายคาตางๆ 

- จัดคําสั่งในการปฏิบัติหนาที่ใหกับผูที่เก่ียวของรวมดําเนินการ 

- ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

 3.3 ดําเนินการกิจกรรมตางๆตามโครงการ 

 3.4 รวบรวมเอกสารการเบิกจายเงินตามโครงการ เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

 3.5 สรุปและประเมินโครงการ และจัดเก็บเอกสาร 
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 - รวบรวมใบประเมินผลความสาํเร็จการดําเนินการ 

- สรุปผลคะแนนการประเมินผลและสรุปการดําเนนิกิจกรรม 

- จัดเก็บเอกสารทั้งหมด ลงในแฟมโครงการ 

 

 

 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน 2 หนวยงาน  

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 แบบฟอรมอนุมัติโครงการ  1 ฉบับ  

 7.2 แบบฟอรมประเมินความพึง

พอใจ 

 1 ฉบับ  

 7.3 แบบฟอรมเบิกจาย  1 ฉบับ  

 

 

 

ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน    ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย     ลงนาม....ผศ.ดร.บัณฑิต ผงันิรันดร 

  (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)             (ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ)                  (ตําแหนง  คณบดีวิทยาลัยนวตักรรมฯ) 

              ผูจัดทํา           ผูควบคุม                   ผูอนุมัต ิ 

ดงัเอกสารแนบ (Flow Chart) 



69 
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รวม 3 6

หมาย
เหต

1.  การคิดปริมาณงาน  คิด
งานรวมใน  1 ปี ผู้จัดทํา   นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์ ผู้อนุมัติ   ....อ.ดร.ศุภรา  เจริญภูม.ิ...   

 2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงท ํ     (ตําแหน่ง  ....นักวิชาการการศึกษา....) ตําแหน่ง    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

 3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม  .....นางสาวนํ้าทิพย์   กลีบบัวบาน….. วันที่            ......../...พฤษภาคม.../...2559…

   (ตําแหน่ง  ....หัวหน้าสํานักงาน....)

2

ร้อยละ 100ตัวชี�วัด (KQI)

สรุปการจัดโครงการ




สรุปการจัดโครงการ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ใบประเมินผล

สรุปผลคะแนน

ประเมินผล

เอกสารทั้งหมด
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สรุปและประเมินโครงการ และ

จัดเก็บเอกสาร

ใบประเมินผล

สรุปผลคะแนนประเมินผล

เอกสารทั้งหมด

ความถูกต้องของใบ

ประเมินผล

ความถูกต้องของสรุปผล

คะแนนประเมินผล

ความถูกต้องของเอกสาร

ทั้งหมด

ใบประเมินผล

สรุปผลคะแนน

ประเมินผล

เอกสารทั้งหมดจัดเก็บเอกสารลงแฟ้ม

รวบรวมใบประเมินผล/สรุปผล

คะแนนประเมินและกิจกรรม

ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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                  1.10 การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ-ประชุมท่ัวไปฝายวิชาการ 

 

 

      ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานท่ัวไป 

ช่ือ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 09 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานท่ัวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ/ประชุมท่ัวไปฝายวิชาการ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ดร.ชลภัสสรณ  นามสกุล สิทธิวรงคชัยตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ

วิชาการประจําคณะ/ประชุมท่ัวไป

ฝายวิชาการ 

- หนวยนับ : ครั้ง 

- 12 ครั้ง /ป  

2.1.1 รวบรวมเน้ือหาท่ีจะนําเขาวาระการประชุม

จากผูท่ีเก่ียวของ 

รวบรวมเน้ือหาจากผูบริหาร และเน้ือหา

งานตางๆ และประเด็นปญหาท่ีตองการ

เขาท่ีประชุม 

12 - ขอมูล  

2 

  

2.1.2 พิมพเอกสารการประชุม พรอมจัดทํารูปเลม  12 - เลมเอกสารประชุม  4  

2.1.3 สงบันทึกขอความ ขอเชิญประชุมกับผูท่ี

เก่ียวของ 

สงบันทึกขอความผานระบบ E-office 

เชิญเขารวมประชุมใหกับผูท่ีเก่ียวของ 

12 - บันทึกขอความ  
1 

 

2.1.4 จัดเตรียมเอกสารการประชุม ใบเซ็นช่ือ และ

จัดอาหารวาง 

- จัดเตรยีมเอกสารท่ีใชในการประชุม 

- เตรียมสถานท่ีประชุม 

-  จัดเตรียมอาหารวาง และใบเซน็ช่ือ 

12 - เอกสารการ

ประชุม 

 

2 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.5 ดําเนินการประชุมตามกําหนด  12   3  

2.1.6 สรุปรายงานการประชุม พรอมสงเอกสารใหผู

ท่ีเก่ียวของ 

- สรุปรายงานการประชุม 

-  สงเอกสารใหผูท่ีเก่ียวของ 

- จัดเก็บเอกสารท้ังหมด  

-  สงบันทึกขอความใหหนวยงานท่ี

ดําเนินการตอเน่ือง 

12 - สรุปรายงานการ

ประชุม 

- บันทึกขอความ 

 

2 

 

รวม   2  

รวมระยะเวลาท้ังหมด   2  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

   

   

   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา          สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกวา 

4.2 ประสบการณทํางาน       ดานงานบริการ หรือดานงานวิชาการในสถานศึกษาอยางนอย 1 ป 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน …… นาที/ …… ช่ัวโมง/ 2 วัน 

   ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน      ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน     ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

  (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)              (ตําแหนง หัวหนาสาํนักงาน)               (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ) 

              จัดทํา          ผูควบคุม       ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ-ประชุมท่ัวไปฝายวิชาการ 

ชื่อ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 09 

งาน บริหารงานท่ัวไป กิจกรรมหลัก การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ-ประชุม

ท่ัวไปฝายวิชาการ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ชลภัสสรณ   นามสกุล สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดประชุมคณะกรรมการวชิาการประจําคณะ/ประชุมทั่วไปฝายวิชาการ 

 1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบตังิานในการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ/ประชุมทั่วไปฝายวิชาการ 

 

2. ขอบเขตงาน 

                      ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ/ประชุมทั่วไปฝาย

วิชาการ ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 รวบรวมเนื้อหาที่จะนาํเขาวาระการประชุมจากผูที่เก่ียวของ 

 - รวบรวมเนื้อหาจากผูบริหาร และเนื้อหางานตางๆ และประเดน็ปญหาทีต่องการเขาที่ประชุม 

 3.2 พิมพเอกสารการประชุม พรอมจัดทํารูปเลม 

 3.3 สงบนัทึกขอความ ขอเชิญประชมุกับผูที่เก่ียวของ 

           - สงบนัทึกขอความผานระบบ E-office เชิญเขารวมประชุมใหกับผูที่เก่ียวของ 

 3.4 จัดเตรียมเอกสารการประชุม ใบเซ็นชื่อ และจดัอาหารวาง 

 - จัดเตรียมเอกสารที่ใชในการประชุม 

- เตรียมสถานที่ประชุม 

-  จัดเตรียมอาหารวาง และใบเซ็นชื่อ 

 3.5 ดําเนินการประชุมตามกําหนด 

 3.6 สรุปรายงานการประชุม พรอมสงเอกสารใหผูที่เก่ียวของ 

 - สรุปรายงานการประชุม 

-  สงเอกสารใหผูที่เก่ียวของ 
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- จัดเก็บเอกสารทั้งหมด  

-  สงบนัทึกขอความใหหนวยงานที่ดําเนนิการตอเนื่อง 

 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน 2 หนวยงาน  

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที - ชั่วโมง 2 วัน 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

      

 

 

 
ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน    ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน    ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

 (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)              (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)              (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ) 

        จัดทํา          ผูควบคุม      ผูอนุมัติ 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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 1.11 การจัดสอบคอมพิวเตอร-ภาษาอังกฤษ 

 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานท่ัวไป 

ช่ือ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 10 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานท่ัวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดสอบคอมพิวเตอร/ภาษาอังกฤษ…………........................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัยตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดสอบคอมพิวเตอร/

ภาษาอังกฤษ 

- หนวยนับ : ครั้ง 

- 3 ครั้ง /ป  

2.1.1 กําหนดวันจัดสอบ เสนอรองคณบดีฝายวิชาการ  3 วันสอบ 5    

2.1.2 ประสานงานกับศูนยวิทยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และสถาบันสรางสรรคและสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิต  

โทรประสานศูนยวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบัน

สรางสรรคและสงเสริมการเรยีนรูตลอด

ชีวิตเบ้ืองตน 

3 IT และ สสสร.

รับทราบ

กําหนดการ

เบ้ืองตน 

5    

2.1.3 สงบันทึกขอความแจงกําหนดการสอบ และให

สาขาสงรายช่ือผูท่ียังสอบไมผานมายังบัณฑิตวิทยาลัย 

 3 บันทึกขอความ 15    

2.1.4 สงบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจัดสอบไป

ยังศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 3 บันทึกขอความ 15    
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.5 สงบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจัดสอบไป

ยังสถาบันสรางสรรคและสงเสรมิการเรยีนรูตลอดชีวิต 

 3 บันทึกขอความ 15    

2.1.6 ประสานขอขอมูลรายช่ือคณะกรรมการจัดสอบ

จากศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

สถาบันสรางสรรคและสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิต  สง

ขอมูลใหกับฝายบริหารงานท่ัวไปจดัทําคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการสอบ 

โทรประสานศูนยวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบัน

สรางสรรคและสงเสริมการเรยีนรูตลอด

ชีวิต 

3 รายช่ือ

คณะกรรมการ

สอบ 

10    

2.1.7 รวบรวมรายช่ือผูท่ีประสงคเขาสอบ และจดัทํา

บันทึกขอความรวมท้ังพิมพประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบ 

 3 หนาบันทึก 

ประกาศ 

 2   

2.1.8 พิมพรายช่ือนักศึกษาจําแนกตามหองสอบ  3 รายช่ือนักศึกษา

จําแนกตามหอง 

วัน เวลาสอบ 

 2   

2.1.9 ดําเนินการจัดสอบคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ คุมสอบตลอดท้ังวัน 3    1  

2.1.10 ทําบันทึกขอความขอรายช่ือผูสอบผาน จากศูนย

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบัน

สรางสรรคและสงเสริมการเรยีนรูตลอดชีวิต 

 3 บันทึกขอความ 15    

2.1.11 จัดทําบันทึกขอความในระบบ e-office และ

จัดทําประกาศผลการสอบ 

พิมพรายช่ือผูสอบผาน 3 หนาบันทึก 

ประกาศผลสอบ 

 3   

2.1.12 สงประกาศไปยังผูเก่ียวของ  3 สงประกาศผล

สอบ 

5    

รวม 25 1 2  

รวมระยะเวลาท้ังหมด 15 4 6  
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3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

3.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การขอ ID การใชงาน internet ของนักศึกษา  

3.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ สสสร. การจัดสอบคอมพิวเตอร/ภาษาอังกฤษ  

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา 

4.2 ประสบการณทํางาน 
 

 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน 15 นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 6 วัน 

 

 

   ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน    ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน    ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

    (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)              (ตําแหนง หัวหนาสาํนักงาน)              (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ) 

        จัดทํา          ผูควบคุม      ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การจัดสอบคอมพิวเตอร-ภาษาอังกฤษ 

ชื่อ นางสาวมณัรตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 10 

งาน บริหารงานท่ัวไป กิจกรรมหลัก การจัดสอบคอมพิวเตอร-ภาษาอังกฤษ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ชลภัสสรณ   นามสกุล สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบของเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. ขอบเขตงาน 

                      ครอบคลุมการกําหนดวันเวลาในการสอบ ประสานผูเก่ียวของ จัดสอบ ประกาศท่ีเก่ียวของกับการสอบ

คอมพิวเตอร/ภาษาอังกฤษ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 กําหนดวันจัดสอบ ประสานงานกับศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันสรางสรรคและสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิต เสนอรองคณบดีฝายวิชาการ 

- เม่ือกําหนดวันไดแลวโทรประสานศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันสรางสรรคและ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเบื้องตน 

 3.2 สงบันทึกขอความแจงกําหนดการสอบ และใหสาขาสงรายชื่อผูท่ียังสอบไมผานมายังบัณฑิตวิทยาลัย 

 3.3 สงบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจัดสอบไปยังศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.4 สงบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจัดสอบไปยังสถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 3.5 ประสานขอขอมูลรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบจากศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันสรางสรรค

และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  สงขอมูลใหกับฝายบริหารงานท่ัวไปจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

สอบ 

         - โทรประสานศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

 3.6 รวบรวมรายชื่อผูท่ีประสงคเขาสอบ และจัดทําบันทึกขอความรวมท้ังพิมพประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

 3.7 จัดหองสอบคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 

        - พิมพรายชื่อจําแนกตามหอง วัน เวลาสอบ 

 3.8 ดําเนินการจัดสอบคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 
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- ควบคุมการสอบตลอดท้ังวัน 

 3.9 ทําบันทึกขอความขอรายชื่อผูสอบผาน จากศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันสรางสรรคและ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 3.10 จัดทําบันทึกขอความในระบบ e-office และจัดทําประกาศผลการสอบ 

- พิมพรายชื่อผูสอบผาน 

 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

 
5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน 2 หนวยงาน  

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 15 นาที 4 ชั่วโมง 6 วัน 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 ขอมูลรายชื่อนักศึกษา     

 

 

ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน    ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน    ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

    (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)              (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ) 

    จัดทํา           ผูควบคุม      ผูอนุมัติ 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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                       1.12 การจัดทําประกาศคาธรรมเนียมการศึกษา ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 



82 
 

 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานท่ัวไป 

ช่ือ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 11 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานท่ัวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดทําประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา....................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชากร 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจดัทําประกาศอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษา 

- หนวยนับ : ครั้ง 

- 2 ครั้ง /ป  

2.1.1 รวบรวมขอมลูอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา  2 ขอมูล

คาธรรมเนียม 

15    

2.1.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  2 ขอมูลท่ีถูกตอง 30    

2.1.3 จัดทําบันทึกและประกาศอัตราคาธรรมเนียมใน

แตละภาคเรียน 

 2 หนาบันทึก 

ประกาศ 

30    

2.1.4 ทําบันทึกขอความสงประกาศอัตราคาธรรมเนียม

ไปยังผูท่ีเก่ียวของ 

 2 บันทึกขอความสง

ประกาศอัตรา

คาธรรมเนียม 

15    

รวม 30 1   

รวมระยะเวลาท้ังหมด  3   
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3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

   

   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา 

4.2 ประสบการณทํางาน 
 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน …… นาที/ 3 ช่ัวโมง/ ...... วัน 

 

 

 ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน     ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน     ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

  (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)               (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                  (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ) 

    จัดทํา            ผูควบคุม      ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การจัดทําประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

ชื่อ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 11 

งาน บริหารงานท่ัวไป กิจกรรมหลัก การจัดทําประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ชลภัสสรณ   นามสกุล สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบของเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมการรวบรวมขอมูลตลอดจนการจัดทําประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 รวบรวมขอมูลอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

 3.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 3.3 จัดทําบันทึกและประกาศอัตราคาธรรมเนียมในแตละภาคเรียน 

 3.4 ทําบันทึกขอความสงประกาศอัตราคาธรรมเนียมไปยังผูท่ีเก่ียวของ 

 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน 2 หนวยงาน  

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน  นาที 3 ชั่วโมง - วัน 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

      

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน   ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน    ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

    (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)              (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                   (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ) 

จัดทํา            ผูควบคุม      ผูอนุมัติ 
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ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 



87 
 

                       1.13 การจัดพิมพ-อัดสําเนาขอสอบและอธิบายรายวิชา 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานทะเบียนและประมวลผล 

ช่ือ นางสาวมณีรัตน  นามสกุล ทองโอน  รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 03 – 13 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การจัดพิมพ – อัดสําเนาขอสอบและคําอธิบายรายวิชา............................ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ .......ดร.ชลภัสสรณ  ............ นามสกุล ……………สิทธิวรงคชัย………….  ตําแหนง ……………………………………รองคณบดีฝายวิชาการ…………………………………. 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

     1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน  และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1   การจั ด พิมพ  - อัดสํ า เนา

ขอสอบและคําอธิบายรายวิชา  

- หนวยนับ : คํารอง 

- สถิตยิอนหลัง  1 ป 

 

2.1.1  ตรวจสอบแบบฟอรมการอัดสําเนา รับฟอรมการอําเนา แลวตรวจสอบ 850 เอกสารท่ีเก่ียวกับ

การอัดสําเนา 

5    

2.1.2  ลงบัญชีรับเขา คียขอมูลลงเครื่อง 850 ขอมูลรายวิชา 5    

2.1.3  อัดสําเนา/เขาเลม  850 ชุด/เลม 15    

2.1.4  ลงลายมือช่ือ 

 

 

ตรวจสอบการเซ็นตรับ 850 เอกสารท่ีเก่ียวกับ

การอัดสําเนา 

5    

รวม 30    

รวมระยะเวลาท้ังหมด  3 66  
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3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา 

4.2 ประสบการณทํางาน 

 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน …… นาที/ ....3..... ช่ัวโมง/....66.....วัน 

 

 

 

 

 ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน   ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน    ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

   (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)              (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)              (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ) 

   จัดทํา            ผูควบคุม      ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การอัดสําเนาขอสอบและคําอธิบายรายวิชา 

ชื่อ นางสาวมณีรัตน นามสกุล ทองโอน รหัสเอกสาร   CIM - AS – 03 – 13 

งาน ทะเบียนและประมวลผลขอมูล กิจกรรมหลัก การอัดสําเนาขอสอบและคําอธิบายรายวิชา 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ชลภัสสรณ   นามสกุล สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน  และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจขอสอบ อยางถูกตอง 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 ตรวจสอบแบบฟอรมการอัดสําเนา 

         รับฟอรมการอําเนา แลวตรวจสอบ 

 3.2 ลงบัญชีรับเขา 

         คียขอมูลลงเครื่อง 

 3.3 อัดสําเนา/เขาเลม 

 3.4 ผูสอนเซ็นตรับเอกสาร 

         ตรวจสอบการเซ็นตรับ 

 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน 2 หนวยงาน  

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 30 นาที 3 ชั่วโมง 66 วัน 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

      

 

 

ลงนาม...นางสาวมณีรัตน ทองโอน   ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน    ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

 (ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)              (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)              (ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 จัดทํา            ผูควบคุม     ผูอนุมัติ 
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ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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            2. งานหลักสูตรและการสอน 

               2.1 การเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7 

 

     

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

                 งานหลักสูตรและการสอน 

ช่ือ นางสาววรีญา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 01 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7..................................................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย  ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7 

- หนวยนับ : ครั้ง 

- 5 ครั้ง /ป  

 

 

2.1.1 ตรวจสอบรายวิชาท่ีเปดสอน ดูตารางสอนในระบบเพ่ือตรวจสอบ

รายวิชาท่ีเปดสอน 

6 จํานวนรายวิชาท่ี

เปดสอน 

  1  

2.1.2 ทําบันทึกแจงสาขาวิชาใหรวบรวม มคอ.3 - 7 สง

ท่ีฝายวิชาการ 

ทําบันทึกขอความแจงสาขาวิชาให

ดําเนินการสง มคอ. 3 – 7 ตามระยะเวลา

ท่ีกําหนด ดังน้ี  

มคอ.3 และ 4 สาขาวิชาตองสงฝาย

วิชาการกอนเปดภาคเรียน 30 วัน 

6 บันทึกขอความขอ

ความอนุเคราะห

สาขาวิชาให

รวบรวม มคอ.3 - 

7  

15    
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

มคอ.5 สาขาวิชาตองสงฝายวิชาการ

หลังจากสิ้นสุดการเรยีนการสอน 30 วัน 

มคอ. 7 สาขาวิชาตองสงฝายวิชาการหลัง

สิ้นสุดการเรียนการสอน 60 วัน 

 

2.1.3 ฝายวิชาตรวจสอบ มคอ.3 - 7 ท่ีสาขาวิชาสงมา

ตามรายวิชาท่ีเปดสอน 

ดําเนินการตรวจสอบ มคอ 3 – 7 ตาม

รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาคเรยีนพรอม

ทําใบรายงานเพ่ือเช็คจํานวนรายวิชาท่ีสง

มายังฝายวิชาการ 

6 ความถูกตองของ 

มคอ. 3 – 7 

  2  

2.1.4 ในกรณีท่ีสงไมตรงเวลาใหทําบันทึกขอความแจง

สาขาวิชาอยางตอเน่ือง 

ในกรณีตรวจสอบ มคอ. 3 – 7 แลวยังมี

บางรายวิชาท่ีสาขาวิชายังสงมาไมครบ 

จะตองทําบันทึกขอความแจงสาขาวิชาให

ดําเนินการสงใหครบตามรายวิชาท่ีเปด

สอนในแตละภาคเรียน 

 

6 บันทึกขอความ

ติดตาม มคอ.3-7

ท่ียังสงมาไม

ครบถวน 

15    

2.1.5 เก็บรวบรวม มคอ.3 - 7 ตามรายวิชาท่ีเปดสอนใส

แฟม 

นํา มคอ. 3 – 7 ใสแฟมและจัดทําใบสรุป 

ใสหนาแฟมเพ่ือแสดงใหเห็นวาในแฟมมี

รายวิชาอะไรบาง 

6 มคอ. 3 – 7ตาม

จํานวนรายวิชา 

  1  

2.1.6 ทําบันทึกสงกองบริการการศึกษาเพ่ือ

ประกอบการรับรองการรายงานผลการประกันคณุภาพ

ศึกษาภายใน 

นํา มคอ. 3 – 7 ท่ีเปนไฟลและเอกสาร

สงไปยังกองบริการการศึกษาเพ่ือใหกอง

บริการการศึกษาตรวจสอบและจดัเก็บไว

เปนหลักฐานในการรับรองการตรวจ

ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

6 บันทึกขอความ

นําสงมคอ. 3 – 7 

ท่ีเปนไฟลและ

เอกสารสงไปยัง

กองบริการ

การศึกษา 

15    

รวม 45  4  
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

รวมระยะเวลาท้ังหมด 30 4 24  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

3.1 กองบริการการศึกษา สง มคอ. 3 – 7  

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 

4.2 ประสบการณทํางาน  ดานงานบริการ หรือดานงานวิชาการในสถานศึกษาอยางนอย 1 ป 
 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน 30 นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 24 วัน 

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การเก็บรวบรวม มคอ. 3 -7 

ชื่อ นางสาววรีญา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 01  

งาน งานหลักสูตรและการสอน กิจกรรมหลัก การเก็บรวบรวม มคอ 3 – 7 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ชลภัสสรณ   นามสกุล สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการเก็บรวบรวม มคอ. 3 -7 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวม มคอ. 3 -7 

2. ขอบเขตงาน 

    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวม มคอ. 3 -7 ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบท่ีมีสวนเก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 ตรวจสอบรายวิชาท่ีเปดสอน 

 - ดูตารางสอนในระบบเพ่ือตรวจสอบรายวิชาท่ีเปดสอน 

    3.2 ทําบันทึกแจงสาขาวิชาใหรวบรวม มคอ.3 - 7 สงท่ีฝายวิชาการ 

 - ทําบันทึกขอความแจงสาขาวิชาใหดําเนินการสง มค.ใ 3 – 7 ตามระยะเวลาท่ีกําหนดดังนี้  

มคอ.3 และ 4 สาขาวิชาตองสงฝายวิชาการกอนเปดภาคเรียน 30 วัน 

มคอ.5 และ 6 สาขาวิชาตองสงฝายวิชาการหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอน 30 วัน 

มคอ. 7 สาขาวิชาตองสงฝายวิชาการหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 60 วัน 

    3.3 ฝายวิชาตรวจสอบ มคอ.3 - 7 ท่ีสาขาวิชาสงมาตามรายวิชาท่ีเปดสอน 

- ดําเนินการตรวจสอบ มคอ 3 – 7 ตามรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาคเรียนพรอมทําใบรายงานเพ่ือเช็คจํานวนรายวิชา

ท่ีสงมายังฝาย   วิชาการ 

   3.4 เก็บรวบรวม มคอ.3 - 7 ตามรายวิชาท่ีเปดสอนใสแฟม 

 - นํา มคอ. 3 – 7 ใสแฟมและจัดทําใบสรุป ใสหนาแฟมเพ่ือแสดงใหเห็นวาในแฟมมีรายวิชาอะไรบาง 

   3.5 ทําบันทึกสงกองบริการการศึกษาเพ่ือประกอบการรับรองการรายงานผลการประกันคุณภาพศึกษาภายใน 

 - นํา มคอ. 3 – 7 ท่ีเปนไฟลและเอกสารสงไปยังกองบริการการศึกษาเพ่ือใหกองบริการการศึกษาตรวจสอบและจัดเก็บ

ไวเปนหลกัฐานในการรบัรองการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

   3.6 ในกรณีท่ีสงไมตรงเวลาใหทําบันทึกขอความแจงสาขาวิชาอยางตอเนื่อง 

 - ในกรณีตรวจสอบ มคอ. 3 – 7 แลวยังมีบางรายวิชาท่ีสาขาวิชายังสงมาไมครบ จะตองทําบันทึกขอความแจงสาขาวิชา

ใหดําเนินการสงใหครบตามรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาคเรียน 
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4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน  1  หนวยงาน 

 

6.  

5.1 กองบริการการศึกษา (งานหลักสูตรและการสอน) 

ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด  30 นาที 4  ช่ัวโมง   24 วัน 

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 แบบฟอรมสรุปการสง 

มคอ 3 - 7 

 1   

 

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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จนท.ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี สาขาวิขา กองบริการการศึกษา นาที ชม. วัน



1.

2.

3.

4.




ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน

ทําบันทึกแจ้งสาขาวิชาให้รวบรวม มคอ.3

 - 7 ส่งที่ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการตรวจสอบ มคอ.3 - 7 ที่

สาขาวิชาส่งมาตามรายวิชาที่เปิดสอน

เก็บรวบรวม มคอ.3 - 7 ตามรายวิชาที่

เปิดสอนใส่แฟ้ม




15




1

2

1




ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100




ข้อมูล

รายวิชาที่เปิด

สอน

สาขาวิชาส่ง 

มคอ 3 - 7

มคอ 3 - 7 

ครบทุก

รายวิชาที่เปิด

สอน 

ฐานข้อมูล

5.

6.

ทําบันทึกส่งกองบริการการศึกษาเพื่อ

ประกอบการรับรองการรายงานผลการ

ประกันคุณภาพศึกษาภายใน

ในกรณีที่ส่งไม่ตรงเวลาให้ทําบันทึก

ข้อความแจ้งสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง

15

15

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ส่ง มคอ 3 - 7

ครบทุก

รายวิชาที่เปิด

สอน

ส่ง มคอ 3 - 7

ครบทุก

รายวิชาที่เปิด

สอน

รวม 45 4

หมายเหตุ
ผู้จัดทํา  นางสาววรีญา คลังแสง                            ผู้อนุมัติ  อาจารย์ ดร ศุภรา เจริญภูมิ

 2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง   นักวิชาการศึกษา 
 3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี 

ผู้ควบคุม  นางสาวนํ้าทิพย์ กลับบัวบาน

ตําแหน่ง  (หัวหน้าสํานักงาน)

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....หลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก  ...การเก็บรวบรวม  มคอ. 3 - 7 ( 7 สาขาวิชา) ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง   วัน 4  ชั่วโมง  45 นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน  Work Instructions (WI)

ร้อยละ  100 มคอ. 3 - 7

นักศึกษา ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)

รายละเอียด (งานที่สัมพันธ)์
ขั้นตอน




เอกสารสรุปรายวิชาที่เปิดสอน

บันทึกข้อความ

เอกสารมคอ.3 - 7 

เอกสารมคอ.3 - 7




ความถูกต้องของข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน

ความถูกต้องของข้อมูล

มคอ 3 - 7

กิจกรรมรอง




รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ

ภาคเรียน

 มคอ 3 - 7

มคอ 3 - 7

รายงานการส่ง มคอ 3 - 7

ตัวชี้วัด  (KQI) 

มคอ. 3 - 7 ครบทุกรายวิ
ที่เปิดสอน1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

มคอ 3 - 7

รายงานข้อมูล มคอ 3 - 7

รายวิชาที่ยังไม่ส่งมาที่ฝ่าย

วิชาการ

 มคอ 3 - 7

 มคอ 3 - 7

    ตําแหน่ง  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
   วันที่  5 เมษายน  2559

ดูรายวิชาที�เปิดสอนใรน

ระบบ

  บันทึกข้อความ
ดําเนินการรบรวม  

มอค. 3 - 7  ส้งที� ฝ่าย

วิชาการ

ตรวจสอบ 

มคอ.3 - 7

เก็บ มคอ.3 - 7      

ใส่แฟ้ม 

  บันทึกข้อความ พิจารณาและ

ลงนาม

ส่งกองบริการการศึกษา

เก็บรวบรวมพิจารณาและ

ลงนาม

พิจารณาและ
ลงนาม

พิจารณาและ

ลงนาม

ตรวจสอบรายวิชาที�

ยังไม่ส่ง

  บันทึกข้อความ พิจารณาและ

ลงนาม

พิจารณาและ

ลงนาม

สาขาวิชารวบรวม 

มคอ.3-7 ส่งฝ่าย

วิชาการ

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั
i.j.k

หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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2.2     การจัดทําแผนการเรยีนตลอดหลักสูตร  

 

 

           ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

                           งานหลักสูตรและการสอน 

ช่ือ นางสาววรีญา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 02 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร...................................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัยตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดทําแผนการเรียนตลอด

หลักสูตร 

- หนวยนับ : ครั้ง 

- 2 ครั้ง /ป  

2.1.1 จัดทํารางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร - จัดทําแบบฟอรมแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

- กอบปขอมูลรายวิชาจากแผนการเรียนรุน

กอนหนาน้ี เปนรางแผนการเรียน 

2 -แบบฟอรมแผนการ

เรยีน 

-ขอมูลแผนการเรียน 

  1  

 

 

 

 

 

 

2.1.2 จัดทําบันทึกขอความแจง เพ่ือใหทางสาขาวิชา

สงแผนการเรียน 

- พิมพบันทึกขอความในระบบ e-office 

แนบไฟลรางแผนการเรียน สงใหรองคณบดี

ลงนามแจงสาขาวิชา 

- สาขาวิชาแกไขและเพ่ิมเติมใหเหมาะสม 

2 -บันทึกขอความ 

-ไฟลรางแผนการ

เรียน 

15   
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.3 ตรวจสอบความถูกตองตามรายวิชาท่ีปรากฎ

ตามหลักสูตรและจํานวนหนวยกิต 

- รับรางแผนการเรียนและตรวจสอบความ

ถูกตองของรายวิชา 

- ตรวจสอบหมวดวิชาครบตามหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตของวิชา 

2   2  

2.1.4 พิมพแกไข/ปรับปรุงแผนการเรียน - พิมพแกไขและปรับปรุงแผนการเรียน ให

ถูกตองอีกครั้ง 

2 -แผนการเรียน  4  

2.1.5 เสนอใหหัวหนาสาขาวิชา และรองคณบดีลง

นามรับรองแผนการเรียน 

- เสนอใหหัวหนาสาขาวิชาลงนาม 

- เสนอใหรองคณบดีฝายวิชาลงนาม 

2  30   

2.1.6 พิมพบันทึกขอความสงกองบริการการศึกษา

และจัดเก็บเขาแฟม 

 

- พิมพบันทึกขอความในระบบ e-office 

แนบไฟลแผนการเรียนสงกองบริการ

การศึกษา 

-  เมื่อกองบริการการศึกษาตรวจสอบแลว 

จัดเก็บเขาแฟม 

2 -บันทึกขอความ 

 

-แผนการเรียน 

15   

รวม   2  

รวมระยะเวลาท้ังหมด   4  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

3.1 กองบริการการศึกษา แผนการเรียน  

   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา          สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกวา 

4.2 ประสบการณทํางาน       ดานงานบริการ หรือดานงานวิชาการในสถานศึกษาอยางนอย 1 ป 
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5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน …… นาที/ …… ช่ัวโมง/ 4 วัน 

 

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....ลงนาม อาจารย ดร.ชลภสัสรณ  สิทธิวรงคชัย.. 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก  การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

 

ชื่อ นางสาววรีญา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 02  

งาน ................ . งานหลักสูตรและการสอน..............กิจกรรมหลัก ........ การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร..............  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ชลภัสสรณ   นามสกุล สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

    1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัตงิานในการจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวน

เก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 จัดทํารางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

            -  จัดทําแบบฟอรมแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

            - กอบปขอมูลรายวิชาจากแผนการเรียนรุนกอนหนานี้ เปนรางแผนการเรียน 

    3.2 จัดทําบันทึกขอความแจง เพื่อใหทางสาขาวชิาสงแผนการเรียน           

- พิมพบันทึกขอความในระบบ e-office แนบไฟลรางแผนการเรียน สงใหรองคณบดีลงนามแจงสาขาวชิา 

- สาขาวชิาแกไขและเพิ่มเติมใหเหมาะสม 

    3.3 ตรวจสอบความถูกตองตามรายวชิาทีป่รากฎตามหลักสตูรและจํานวนหนวยกิต 

- รับรางแผนการเรียนและตรวจสอบความถูกตองของรายวิชา 

- ตรวจสอบหมวดวิชาครบตามหนวยกิต จํานวนหนวยกิตของวชิา 

3.4 พิมพแกไข/ปรับปรุงแผนการเรียน 

- พิมพแกไขและปรับปรุงแผนการเรียน ใหถูกตองอีกคร้ัง  

    3.5เสนอใหหัวหนาสาขาวชิา และรองคณบดลีงนามรับรองแผนการเรียน 

 - เสนอใหหัวหนาสาขาวิชาลงนาม 

  - เสนอใหรองคณบดีฝายวิชาลงนาม 

 3.6พิมพบันทึกขอความสงกองบริการการศึกษาและจัดเก็บเขาแฟม 

  - พิมพบันทึกขอความในระบบ e-office แนบไฟลแผนการเรียนสงกองบริการการศึกษา 

           - เมื่อกองบริการการศึกษาตรวจสอบแลว จัดเก็บเขาแฟม 
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4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน  1  หนวยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา (งานหลักสูตรและการสอน) 

 

6.  

 

ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด   นาที   ช่ัวโมง   4 วัน 

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 แบบฟอรมแผนการเรียน  1   

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน..... ลงนาม .....ลงนาม อาจารย ดร.ชลภสัสรณ  สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา /อาจารย์ นาที ชม. วัน
1 จัดทําร่างแผนการเรียน

ตลอดหลักสูตร

1

แบบฟอร์มแผนการเรียน

ข้อมูลแผนการเรียน

ความถูกต้องของแบบฟอร์ม

แผนการเรียน

ความถูกต้องของข้อมูล

แผนการเรียน

แบบฟอร์มแผนการเรียน

ข้อมูลแผนการเรียน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

แบบฟอร์มแผนการ

เรียน

ข้อมูลแผนการเรียน

2 จัดทําบันทึกข้อความแจ้ง 

เพื่อให้ทางสาขาวิชาส่ง

แผนการเรียน

15

บันทึกข้อความ

ไฟล์ร่างแผนการเรียน

ความถูกต้องของบันทึก

ข้อความ

ความถูกต้องของไฟล์ร่าง

แผนการเรียน

บันทึกข้อความ

ไฟล์ร่างแผนการเรียน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บันทึกข้อความ

ไฟล์ร่างแผนการเรียน

3 ตรวจสอบความถูกต้องตาม

รายวิชาที่ปรากฎตาม

หลักสูตรและจํานวนหน่วย

กิต
2

4 พิมพ์แก้ไข/ปรับปรุงแผนการ

เรียน
4 แผนการเรียน ความถูกต้องแผนการเรียน แผนการเรียน ร้อยละ 100 แผนการเรียน

5 เสนอให้หัวหน้าสาขาวิชา 

และรองคณบดีลงนาม

รับรองแผนการเรียน

30

6 พิมพ์บันทึกข้อความส่งกอง

บริการการศึกษาและจัดเก็บ

เข้าแฟ้ม

15 บันทึกข้อความ

แผนการเรียน

ความถูกต้องของบันทึก

ข้อความ

ความถูกต้องของแผนการ

เรียน

บันทึกข้อความ

แผนการเรียน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บันทึกข้อความ

แผนการเรียน

รวม 2

 2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ ผู้จัดทํา  นางสาววรีญา คลังแสง

 3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ตําแหน่ง   นักวิชาการศึกษา 

ผู้ควบคุม  นางสาวนํ้าทิพย์ กลับบัวบาน

ตําแหน่ง  (หัวหน้าสํานักงาน)

หมา
เหตุ

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ผลลัพท์เวลา

แผนการเรียน

ตัวชี้วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)

ร้อยละ 1001.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

    ตําแหน่ง  (รองคณบดีฝ่ายวิชากา)

   วันที่  5 เมษายน  2559

ผู้อนุมัติ  อาจารย์ ดร ศุภรา เจริ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั้น
ตอ

น

กิจกรรมรอง เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

ตัวชี�วัด (KQI)

แผนการเรียน

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ....การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง .... -..... นาท/ี .............. ชั�วโมง/ ........2......... วัน 

รายละเอียดกิจกรรม(งานที่สัมพันธ)์

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

YES

NO

Y

NO

ลงนาม

YES

กองบริการ

ตรวจสอบ

NO

เก็บแผนการเรียนเข้าแฟ้ม

เร่ิมต้น

จัดทําแบบฟอร์ม

แผนการเรียน

ก๊อบปีข้้อมูลรายวิชา

เป็นร่างแผนการเรียน

พิมพ์บนัทึกข้อความใน

ระบบ e-office 

ตรวจสอบและแก้ไข

ตรวจสอบความถูก

ต้องของรายวิชา

ตรวจสอบหมวดวิชา

ครบตามหน่วยกิต

พิมพ์แก้ไขและปรับปรุง

แผนการเรียน 

ลงนาม

ลงนาม
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2.3 การเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

                       งานหลักสูตรและการสอน 

ช่ือ นางสาววรีญา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 03 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต............................................................ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อาจารย ดร.ชลภสัสรณ  สิทธิวรงคชัยตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน ความ

ถี ่

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การเทียบรายวิชาและโอน

หนวยกิต 

- หนวยนับ : คํารอง 

- สถิติยอนหลัง 1 ป 

 

 

 

 

 

2.1.1 ตรวจสอบการเทียบโอนรายวิชา เอกสารครบ 

ถูกตอง 

- รับคํารองเทียบโอนจากนักศึกษาและ

ตรวจสอบการกรอกขอมูลและหลักฐานครบ

หรือไม 

 - ตรวจสอบท่ีละรายวิชาเอกสารคําอธิบาย

รายวิชาวามีครบหรือไมตามรายวิชาขอเทียบ

โอนมา 

- ตรวจสอบใบTranscript ฉบับสําเนามีวิชาท่ี

เทียบโอนมีผลการเรียนเกรด C ข้ึนไป 

 

190 -ขอมูลเอกสาร 

- หลักฐาน 

10    
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2.1.2 ทําตารางเทียบคําอธิบายรายวิชาของแตละ

รายวิชาและสงE-office ของพิจารณาอนุมตัิการเทียบ

โอนกับประธานรายวิชา/คณะกรรมการเทียบโอนของ

สาขาวิชา/คณะกรรมการวิชาการคณะฯ 

- พิมพตารางเทียบคําอธิบายรายวิชาของแต

ละวิชา  

- บันทึกขอความ E-office.ใหกับประธาน

รายวิชาคณะกรรมการเทียบโอนของ

สาขาวิชา/คณะกรรมการวิชาการคณะฯ 

พิจารณาเห็นชอบการเทียบโอนน้ัน 

190 -ตารางเทียบ

คําอธิบายรายวิชา 

 1  

2.1.3 นําเน้ือหาเทียบโอนเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ 

- พิมพสรุปรายวิชาท่ีเทียบโอน 

- นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ/คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ  

 

190 -สรุปรายวิชาท่ีเทียบ

โอน 

 1  

2.1.4 รายงานการประชุม สรุปสงกองบริการ

การศึกษา 

  

- พิมพบันทึกขอความผานระบบ E-office  

แนบรายงานการประชุมสงกองบริการ

การศึกษา 

- สงเอกสารเทียบโอนตัวจริงใหกองบริการ

การศึกษา 

190 -บันทึกขอความ 

-รายงานการประชุม 

 

 

1  

2.1.5 รับเอกสารคืน และตดิตอนักศึกษารับเอกสาร

เพ่ือดําเนินการชําระเงิน 

- ติดตามการดําเนินการจนเสร็จสิน้ 

- รับเอกสารคืนและติดตอนักศึกษามารับ

เอกสารเพ่ือดําเนินการชําระเงิน 

190 -เอกสารท่ีเทียบโอน

แลว 

20   

รวม 30 3   

รวมระยะเวลาท้ังหมด   95  
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3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

3.1 กองบริการการศึกษา การเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต  

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา          สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกวา 

4.2 ประสบการณทํางาน       ดานงานบริการ หรือดานงานวิชาการในสถานศึกษาอยางนอย 1 ป 

 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน …… นาที/ …… ช่ัวโมง/ …95… วัน 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....ลงนาม อาจารย ดร.ชลภสัสรณ  สิทธิวรงคชัย....... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 

    . 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต 

ชื่อ นางสาววรีญา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 03  

งาน .................  งานหลักสูตรและการสอน...............กิจกรรมหลัก .......การเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต.......................  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ชลภัสสรณ   นามสกุล สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต 

    1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัตงิานในการเทียบรายวชิาและโอนหนวยกิต 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวน

เก่ียวของ 
 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 ตรวจสอบการเทียบโอนรายวิชา เอกสารครบ ถูกตอง 

- รับคํารองเทียบโอนจากนักศึกษาและตรวจสอบการกรอกขอมลูและหลักฐานครบหรือไม 

- ตรวจสอบที่ละรายวิชาเอกสารคําอธิบายรายวิชาวามีครบหรือไมตามรายวิชาขอเทียบโอนมา 

- ตรวจสอบใบTranscript ฉบับสําเนามีวิชาที่เทียบโอนมีผลการเรียนเกรด C ข้ึนไป 

    3.2 ทําตารางเทียบคําอธิบายรายวิชาของแตละรายวชิาและสงE-office ของพิจารณาอนุมัตกิารเทียบโอนกับประธานรายวชิา/ 

    คณะกรรมการเทียบโอนของสาขาวชิา/คณะกรรมการวิชาการคณะฯ 

- พิมพตารางเทียบคําอธิบายรายวิชาของแตละวิชา  

- บันทึกขอความ E-office.ใหกับประธานรายวิชาคณะกรรมการเทียบโอนของสาขาวิชา/คณะกรรมการวิชาการคณะฯ 

พิจารณาเห็นชอบการเทียบโอนนั้น 

    3.3 นําเนื้อหาเทียบโอนเขาที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ 

- พิมพสรุปรายวชิาที่เทียบโอน 

- นําเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ/คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ 

3.4 รายงานการประชุม สรุปสงกองบริการการศึกษา 

           - พิมพบันทึกขอความผานระบบ E-office แนบรายงานการประชุมสงกองบริการการศึกษา 

           - สงเอกสารเทียบโอนตัวจริงใหกองบริการการศึกษา 

    3.5 รับเอกสารคืน และติดตอนักศึกษารับเอกสารเพื่อดําเนินการชําระเงิน 

 - ติดตามการดําเนินการจนเสร็จสิ้น 
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  - รับเอกสารคืนและติดตอนักศึกษามารับเอกสารเพื่อดําเนินการชําระเงิน 

 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน  1  หนวยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา (งานหลักสูตรและการสอน) 

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 

จํานวน 

 

 

 

นาที 

 

95 

 

ช่ัวโมง   

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 แบบฟอรมการเทียบโอนผล

การเรียน 

 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม .นางสาววรญีา คลังแสง….. ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /คณบดี ประธานรายวิชา /คณะกรรมเทียบโอน นาที ชม. วัน
1 ตรวจสอบการเทียบโอนรายวิชา 

เอกสารครบ ถูกต้อง

20

ข้อมูลเอกสาร 

หลักฐาน

ความถูกต้องของข้อมูล

เอกสาร 

ความถูกต้องของหลักฐาน

ข้อมูลเอกสาร 

หลักฐาน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ข้อมูลเอกสาร 

หลักฐาน

2 ทําตารางเทียบคําอธิบายรายวิชาของ

แต่ละรายวิชาและส่งE-office ของ

พิจารณาอนุมัติการเทียบโอนกับ

ประธานรายวิชา/คณะกรรมการเทียบ

โอนของสาขาวิชา/คณะกรรมการ

วิชาการคณะฯ 1




ตารางเทียบคําอธิบายรายวิชา




ความถูกต้องของตาราง

เทียบคําอธิบายรายวิชา




ตารางเทียบคําอธิบายรายวิชา




ร้อยละ 100




ตารางเทียบ

คําอธิบายรายวิชา

3 นําเนื้อหาเทียบโอนเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการวิชาการคณะฯ 

พิจารณาเห็นชอบ

1 สรุปรายวิชาที่เทียบโอน ความถูกต้องของสรุป

รายวิชาที่เทียบโอน

สรุปรายวิชาที่เทียบโอน ร้อยละ 100 สรุปรายวิชาที่เทียบ

โอน

4 ทําบันทึกขอเทียบโอนรายวิชาสรุปส่ง

กองบริการการศึกษาพร้อมแนบมติที่

ประชุม

1 บันทึกข้อความ

รายงานการประชุม

ความถูกต้องของบันทึก

ข้อความ

ความถูกต้องของรายงาน

การประชุม

บันทึกข้อความ

รายงานการประชุม

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บันทึกข้อความ

รายงานการประชุม

5 รับเอกสารคืน และติดต่อนักศึกษารับ

เอกสารเพื่อดําเนินการชําระเงิน
10 เอกสารที่เทียบโอนแล้ว ความถูกต้องของเอกสารที่

เทียบโอนแล้ว

เอกสารที่เทียบโอนแล้ว ร้อยละ 100 เอกสารที่เทียบโอน

แล้ว

รวม 30 3

ผู้จัดทํา  นางสาววรีญา คลังแสง ผู้อนุมัติ  อาจารย์ ดร ศุภรา เจริญภูมิ
 2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง   นักวิชาการศึกษา 

                                         ตําแหน่ง  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

 3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม  นางสาวนํ้าทิพย์ กลับบัวบาน
   วันที่  5 เมษายน  2559

ตําแหน่ง  (หัวหน้าสํานักงาน)

1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผลลัพท์เวลา

เอกสารที่เทียบโอน

ตัวชี้วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)

ร้อยละ 100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั้น
ตอ

น

กิจกรรมรอง เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

ตัวชี�วัด (KQI)

เอกสารที่เทียบโอน

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ....การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง ……..30….... นาท/ี .......3....... ชั�วโมง/ ........-......... วัน 

รายละเอียดกิจกรรม(งานที่สัมพันธ)์

หมา
เหตุ

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

YES

NO

ลงนาม

YES

รับเอกสารคืนและ

ติดต่อนักศึกษา

เร่ิมต้น

รับคําร้องและ

ตรวจสอบหลักฐาน

ตรวจสอบรายวชิาและ

คําอธิบายรายวิชา/

Trainscript

พิมพ์บนัทึกข้อความใน

ระบบ e-office 

พิมพ์สรุปรายวิชา/นําเข้าท่ี

ประชุมคณะกรรมการ

ลงนาม

ทําตารางเทียบ

คําอธิบายรายวิชา

ตรวจสอบและ

ลงนาม
นักศึกษารับทราบ แจ้งให้นักศึกษาทราบ

พิมพ์บนัทึกข้อความแนบ

รายงานการประชุม

กองบริการการศึกษา

ดาํเนินการ

ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 



110 
 

                    2.4 การเปล่ียนรหัสรายวิชา 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

               งานหลักสูตรและการสอน 

ช่ือ นางสาววรีญา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 04 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การเปลี่ยนรหสัรายวิชา…........................................................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อาจารย ดร.ชลภสัสรณ  สิทธิวรงคชัย ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน ความ

ถี ่

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การเปลี่ยนรหัสรายวิชา 

- หนวยนับ : คํารอง 

- สถิติยอนหลัง 1 ป 

 

2.1.1 รับคํารองขอเปลี่ยนรหัสวิชา และตรวจสอบการ

เปลี่ยนรหัสวิชา เอกสารครบ ถูกตอง  

- รับคํารองเปลี่ยนรหัสวิชาจากนักศึกษาและ

ตรวจสอบการกรอกขอมูล ผลการเรียน,

รายวิชาสามารถเปลี่ยนรหัสเปนวิชาใด 

5 -ขอมูลเอกสาร 

-หลักฐาน 

 

10  

 

  

2.1.2 สรุปคาํรองตามขอ 1 และกรอกแบบฟอรม

ตารางเทียบแตละรายวิชาและสงE-office ขอ

พิจารณาอนุมัติการเปลีย่นรหสัวิชากับประธาน

รายวิชา 

- สรุปรายวิชาท่ีเปลี่ยนรหัสวิชา 

- พิมพตารางเทียบคําอธิบายรายวิชาของแต

ละวิชา 

- พิมพบันทึกขอความขอพิจารณาเปลี่ยน

รหัสกับประธานรายวิชาเห็นชอบ 

5 -สรุปรายวิชาท่ี

เปลี่ยนรหัส 

-ตารางเทียบ

คําอธิบายรายวิชา 

-บันทึกขอความ 

 1  
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2.1.3 ทําบันทึกขอความ สรุปสงกองบริการการศึกษา - พิมพบันทึกขอความผานระบบ E-office  

สงขอเปลี่ยนรหัสวิชา 

5 -บันทึกขอความขอ

เปลี่ยนรหสั 

-เอกสารท่ีเปลี่ยนรหสั

วิชา 

15   

รวม  25 1   

รวมระยะเวลาท้ังหมด 5  1  

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

3.1 กองบริการการศึกษา การเปลีย่นรหสัรายวิชา  

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา          สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกวา 

4.2 ประสบการณทํางาน       ดานงานบริการ หรือดานงานวิชาการในสถานศึกษาอยางนอย 1 ป 

 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน  5 นาที/ ช่ัวโมง/ 1 วัน 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การเปลี่ยนรหัสรายวิชา 

ชื่อ นางสาววรีญา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 04  

งาน .................งานหลักสูตรและการสอน          กิจกรรมหลัก ........ การเปลี่ยนรหัสรายวิชา.........  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ชลภสัสรณ์   สทิธิวรงค์ชยั  ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการเปลี่ยนรหัสรายวิชา 

    1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัตงิานในการเปลี่ยนรหัสรายวิชา 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเปลี่ยนรหัสรายวิชา ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเก่ียวของ 
 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 รับคํารองขอเปลี่ยนรหัสวิชา และตรวจสอบการเปลี่ยนรหัสวิชา เอกสารครบ ถูกตอง 

 - รับคํารองเปลี่ยนรหัสวิชาจากนักศึกษาและตรวจสอบการกรอกขอมูล ผลการเรียน,รายวิชาสามารถเปลี่ยนรหัสเปนวิชาใด 

    3.2 สรุปคํารองตามขอ 3.1 และกรอกแบบฟอรมตารางเทียบแตละรายวิชาและ 

    สง E-office ขอพิจารณาอนมุัติการเปลี่ยนรหัสวชิากับประธานรายวชิา 

- สรุปรายวชิาที่เปลี่ยนรหัสวชิา 

- พิมพตารางเทียบคําอธิบายรายวิชาของแตละวิชา 

- พิมพบันทึกขอความขอพิจารณาเปลี่ยนรหัสกับประธานรายวชิาเห็นชอบ 

3.3 ทําบนัทึกขอความ สรุปสงกองบริการการศึกษา 

  - พิมพบันทึกขอความผานระบบ E-office สงขอเปลี่ยนรหัสวิชา 

   

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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.5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน  1  หนวยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา 

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 

จํานวน 

 

5 

 

นาที 

 

 

 

ช่ัวโมง 1 

 

วัน 

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 แบบฟอรมการขอเปลี่ยนรหัส

วิชา 

 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /คณบดี ประธานรายวิชา /คณะกรรมเทียบโอน นาที ชม. วัน
1 รับคําร้องขอเปลี่ยนรหัสวิชา และ

ตรวจสอบการเปลี่ยนรหัสวิชา เอกสาร

ครบ ถูกต้อง




10

ข้อมูลเอกสาร

หลักฐาน

ความถูกต้องของข้อมูล

เอกสาร

ความถูกต้องของหลักฐาน

ข้อมูลเอกสาร

หลักฐาน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ข้อมูลเอกสาร

หลักฐาน

2 สรุปคําร้องตามข้อ 1 และกรอก

แบบฟอร์มตารางเทียบแต่ละรายวิชา

และส่ง E-office ขอพิจารณาอนุมัติ

การเปลี่ยนรหัสวิชากับประธานรายวิชา

1

สรุปรายวิชาที่เปลี่ยนรหัส

ตารางเทียบคําอธิบายรายวิชา

บันทึกข้อความ

ความถูกต้องของสรุป

รายวิชาที่เปลี่ยนรหัส

ความถูกต้องของตาราง

เทียบคําอธิบายรายวิชา

ความถูกต้องบันทึกข้อความ

สรุปรายวิชาที่เปลี่ยนรหัส

ตารางเทียบคําอธิบายรายวิชา

บันทึกข้อความ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

สรุปรายวิชาที่เปลี่ยน

รหัส

ตารางเทียบ

คําอธิบายรายวิชา

บันทึกข้อความ

ทําบันทึกข้อความ สรุปส่งกองบริการ

การศึกษา
15 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนรหัส ความถูกต้องของบันทึก

ข้อความขอเปลี่ยนรหัส

บันทึกข้อความขอเปลี่ยนรหัส ร้อยละ 100 บันทึกข้อความขอ

เปลี่ยนรหัส

เอกสารที่เปลี่ยนรหัสวิชา เอกสารที่เปลี่ยนรหัสวิชา เอกสารที่เปลี่ยนรหัสวิชา ร้อยละ 100 เอกสารที่เปลี่ยนรหัส

วิชา

รวม 25 1
    ผู้จัดทํา  นางสาววรีญา    ผู้อนุมัติ  อาจารย์ ดร ศุภรา เจริญภูมิ

 2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง   นักวิชาการศึกษา    ตําแหน่ง  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

 3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม  นางสาวนํ้าทิพย์ กลับบัวบาน           วันที่  5 เมษายน  2559

ตําแหน่ง  (หัวหน้าสํานักงาน)

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั้น
ตอ

น

กิจกรรมรอง เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

ตัวชี�วัด (KQI)

เอกสารที่เปลี่ยนรหัสวิชา

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ....การเปลี�ยนรหัสรายวิชา....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง …….25….... นาท/ี .......1....... ชั�วโมง/ ........-......... วัน 

รายละเอียดกิจกรรม(งานที่สัมพันธ)์

หมา
เหตุ

3

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ผลลัพท์เวลา

เอกสารที่เปลี่ยน

รหัสวิชา

ตัวชี้วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)

ร้อยละ 1001.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

YES

NO

ลงนาม

YES

จัดเก็บเอกสาร

เร่ิมต้น

ตรวจสอบคําร้องและ

ข้อมูลการกรอก

ตรวจสอบรายวชิาและ

ผลการเรียน

พิมพ์บนัทึกข้อความใน

ระบบ e-office 

ลงนาม

สรุปรายวิชาท่ีเปลี่ยน

รหัสตารางเทียบ

คําอธิบายรายวิชา

ตรวจสอบและ

ลงนาม
นักศึกษารับทราบ แจ้งให้นักศึกษาทราบ

พิมพ์บนัทึกข้อความ

กองบริการการศึกษา

ดาํเนินการ
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                   2.5 การยายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณียายออก) 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

                งานหลักสูตรและการสอน 

ช่ือ นางสาววรีญา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 05 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การยายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณียายออก)……......................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อาจารย ดร.ชลภสัสรณ  สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน ความ

ถี ่

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การยายสาขาวิชาหรือคณะ 

(กรณียายออก) 

- หนวยนับ : คํารอง 

- สถิติยอนหลัง 1 ป 

  

 

 

 

2.1.1 รับคํารองจากนักศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบ

จากสาขาวิชาหรือคณะท่ีจะยายออก 

 5 -คํารอง 10 

 

  

2.1.2 ทําบันทึกขอความผานคณะ ไปยังสาขาวิชาหรือ

คณะท่ีจะยายไป โดยใหตอบกลับ 

มาเปนลายลักษณอักษร 

ทําบันทึกขอความ E-office สงออกไปยัง

สาขาวิชาหรือคณะท่ียายไป โดยคณะใหม 

สังกัดใหม ตอบรับนักศึกษาเปนลายลักษณ

อักษร 

5 -บันทึกขอความยาย

คณะยังสังกัดใหม 

15 

 

 

 

2.1.3 จัดทําบันทึกขอความนําสงกองบริการการศึกษา

เพ่ือดําเนินการยายสาขาวิชา/คณะใหกับนักศึกษา 

ทําบันทึกขอความ E-office สงกองบริการ

การศึกษา เพ่ือดําเนินการตอไป 

5 -บันทึกขอความสง

กองบริการ 

-เอกสารการยาย

15 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน ความ

ถี ่

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

สาขาวิชา/คณะ 

รวม  40    

รวมระยะเวลาท้ังหมด 20 3   

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

3.1 กองบริการการศึกษา การยายสาขาวิชาหรือคณะ  

   

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา          สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกวา 

4.2 ประสบการณทํางาน       ดานงานบริการ หรือดานงานวิชาการในสถานศึกษาอยางนอย 1 ป 

 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน 20 นาที/ 3 ช่ัวโมง/ ...... วัน 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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       คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การยายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณียายออก) 

ชื่อ นางสาววรีญา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 05  

งาน .................  งานหลักสูตรและการสอน............. กิจกรรมหลัก .... การยายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณียายออก)  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ชลภสัสรณ์   สทิธิวรงค์ชยั    ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการยายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณียายออก) 

   1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการยายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณียายออก) 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการยายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณียายออก) ตลอดจนหนวยงานและ 

ผูรับผิดชอบที่มีสวนเก่ียวของ 
 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 รับคํารองจากนักศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาหรือคณะที่จะยายออก 

    3.2 ทําบนัทึกขอความผานคณะ ไปยังสาขาวชิาหรือคณะที่จะยายไป โดยใหตอบกลับมาเปนลายลักษณอักษร  

- ทําบนัทึกขอความ E-office สงออกไปยังสาขาวิชาหรือคณะที่ยายไป โดยคณะใหม สังกัดใหม ตอบรับนักศึกษา 

เปนลายลักษณอักษร 

    3.3 จัดทําบันทึกขอความนําสงกองบริการการศึกษาเพื่อดําเนินการยายสาขาวิชา/คณะใหกับนักศึกษา 

- ทําบนัทึกขอความ E-office สงกองบริการการศึกษา เพื่อดําเนินการตอไป 

   

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน  1  หนวยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา 

 

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 

จํานวน 

 

20 

 

นาที 

 

3 

 

ช่ัวโมง  

 

 

วัน 

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 แบบฟอรมการยายสาขาวิชา

หรือคณะ 

 1   

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /คณบดี สาขาวิชา /คณะที่ย้ายไป นาที ชม. วัน
1 รับคําร้องจากนักศึกษา โดยได้รับความ

เห็นชอบจากสาขาวิชาหรือคณะที่จะ

ย้ายออก




10

คําร้อง ความถูกต้องของคําร้อง คําร้อง ร้อยละ 100 คําร้อง

2 ทําบันทึกข้อความผ่านคณะ ไปยัง

สาขาวิชาหรือคณะที่จะย้ายไป โดยให้

ตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

15 1

บันทึกข้อความย้ายคณะยังสังกัด

ใหม่

ความถูกต้องของบันทึก

ข้อความย้ายคณะยังสังกัด

ใหม่

บันทึกข้อความย้ายคณะยังสังกัดใหม่ ร้อยละ 100 บันทึกข้อความย้าย

คณะยังสังกัดใหม่

จัดทําบันทึกข้อความนําส่งกองบริการ

การศึกษาเพื่อดําเนินการย้าย

สาขาวิชา/คณะให้กับนักศึกษา

15 บันทึกข้อความส่งกองบริการ ความถูกต้องของบันทึก

ข้อความส่งกองบริการ

บันทึกข้อความส่งกองบริการ ร้อยละ 100 บันทึกข้อความส่ง

กองบริการ

เอกสารการย้ายสาขาวิชา /คณะ ความถูกต้องของเอกสาร

การย้ายสาขาวิชา /คณะ

เอกสารการย้ายสาขาวิชา /คณะ ร้อยละ 100 เอกสารการย้าย

สาขาวิชา /คณะ

รวม 40

 2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ
    ผู้จัดทํา  นางสาววรีญา คลังแสง   ผู้อนุมัติ  อาจารย์ ดร ศุภรา เจริญภูมิ

 3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ตําแหน่ง   นักวิชาการศึกษา    ตําแหน่ง  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

ผู้ควบคุม  นางสาวนํ้าทิพย์ กลับบัวบาน           วันที่  5 เมษายน  2559

ตําแหน่ง  (หัวหน้าสํานักงาน)

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ขั้น

ตอ
น

กิจกรรมรอง เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

ตัวชี�วัด (KQI)

การย้ายสาขาวิชา/คณะ(กรณีย้ายออก)

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ....การย้ายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณีย้ายออก)....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง ……..40….... นาท/ี ........-....... ชั�วโมง/ ........-......... วัน 

รายละเอียดกิจกรรม(งานที่สัมพันธ)์

หมา
เหตุ

3

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ผลลัพท์เวลา

การย้ายสาขาวิชา/

คณะ(กรณีย้ายออก)

ตัวชี้วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)

ร้อยละ 1001.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

YES

NO

ลงนาม

YES

จัดเก็บเอกสาร/ติดต่อ

นักศึกษา

เร่ิมต้น

รับคําร้องขอย้าย

สาขาวิชา/คณะ

ตรวจสอบความเห็นชอบจาก

สาขาวิชา/คณะย้ายออก

พิมพ์บนัทึกข้อความใน

ระบบ e-office 

ลงนาม

ตรวจสอบและ

อนุมตัิ
นักศึกษารับทราบ แจ้งให้นักศึกษาทราบ

พิมพ์บนัทึกข้อความ

กองบริการการศึกษา

ดาํเนินการ

ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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  2.6 การขอเรียนสมทบตางมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัยอ่ืน-บางรายวิชา) 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานหลักสูตรและการสอน 

ช่ือ นางสาววรีญา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 06 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การขอเรียนสมทบตางมหาวิทยาลัย........................................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อาจารย ดร.ชลภสัสรณ  สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน ความ

ถี ่

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2 . 1  ก า ร ข อ เ รี ย น ส ม ท บ ต า ง

มหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอ

เรียนสมทบมหาวิทยาลัยอ่ืน-บาง

รายวิชา) 

- หนวยนับ : คํารอง 

- สถิติยอนหลัง 1 ป 

  

 

2.1.1 รับคํารองและตรวจสอบ พรอมใหคําปรึกษา - รับคํารองตรวจสอบวิชาท่ีเรียนสมทบท่ีอ่ืน 

- ใหคําปรึกษาในการเรียนตางมหาวิทยาลัย 

6 -คํารอง 
20     

 

2.1.2 จัดทําหนังสืออนุเคราะหและหนังสือสงตัวขอ

เรียนสมทบ สงมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษาขอเรียนสมทบ 

- พิมพหนังสืออนุเคราะหขอเรียนสมทบ สง

ใหคณบดลีงนาม 

- พิมพแบบอนุญาตใหเรยีนสมทบ 

เมื่อมหาวิทยาลัยอ่ืนตอบรับแลว 

 - พิมพหนังสือสงตัวขอเรียนสบทบ เมื่อถึง

ชวงเวลาเขาเรยีน ลงใหคณบดีลงนาม 

6 -หนังสืออนุเคราะห

ขอเรียนสบทบ 
 

-แบบอนุญาตให

เรียนสบทบ 
 

-หนังสือสงตัวขอ

เรียนสบทบ 

20     
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน ความ

ถี ่

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

 

 

 

2.1.3 จัดเก็บ/สําเนา ติดตอนักศึกษา 

 

สําเนาเอกสาร จดัเก็บเอกสาร และติดตอ

นักศึกษามารับเอกสาร 
 

6 -หนังสือสงตัวขอ

เรียนสบทบตาง

มหาวิทยาลยั 

10    

รวม 50    

รวมระยะเวลาท้ังหมด  5   

 

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

3.1 กองบริการการศึกษา การขอเรียนสมทบตางมหาวิทยาลยั  

   

   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา          สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกวา 

4.2 ประสบการณทํางาน       ดานงานบริการ หรือดานงานวิชาการในสถานศึกษาอยางนอย 1 ป 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน …… นาที/  5 ช่ัวโมง/ ...... วัน 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การขอเรียนสมทบตางมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัยอ่ืน) 

ชื่อ นางสาววรีญา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 06  

งาน ...หลักสูตรและการสอน....กิจกรรมหลัก การขอเรียนสมทบตางมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัยอ่ืน)  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ชลภสัสรณ์   สทิธิวรงค์ชยั   ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการขอเรียนสมทบตางมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัยอ่ืน) 

    1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการขอเรียนสมทบตางมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัยอ่ืน) 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการขอเรียนสมทบตางมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัยอ่ืน) 

ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเก่ียวของ 
 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 รับคํารองและตรวจสอบ พรอมใหคําปรึกษา 

- รับคํารองตรวจสอบวิชาที่เรียนสมทบที่อ่ืน 

- ใหคําปรึกษาในการเรียนตางมหาวิทยาลัย 

    3.2 จัดทําหนงัสืออนุเคราะหและหนังสือสงตัวขอเรียนสมทบ สงมหาวทิยาลัยที่นักศึกษาขอเรียนสมทบ 

 - พิมพหนังสืออนุเคราะหขอเรียนสมทบ สงใหคณบดีลงนาม 

- พิมพแบบอนุญาตใหเรียนสมทบเมื่อมหาวิทยาลยัอ่ืนตอบรับแลว 

  - พิมพหนังสือสงตัวขอเรียนสบทบ เมื่อถึงชวงเวลาเขาเรียน ลงใหคณบดีลงนาม 

    3.3 จัดเก็บ/สําเนา ติดตอนกัศึกษา 

- สําเนาเอกสาร จัดเก็บเอกสาร และติดตอนักศึกษามารับเอกสาร 
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4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 
 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน  1  หนวยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา 

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 

 

จํานวน  

 

 

นาที 

 

5 

 

ช่ัวโมง  

 

วัน 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 แบบฟอรมขอเรียนสมทบ 

ตางมหาวิทยาลัย 

 1   

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา /อาจารย์ นาที ชม. วัน
1 1 รับคําร้องและตรวจสอบ พร้อมให้

คําปรึกษา
20 คําร้อง ความถูกต้องคําร้อง คําร้อง ร้อยละ 100 คําร้อง

2 จัดทําหนังสืออนุเคราะห์และหนังสือ

ส่งตัวขอเรียนสมทบ ส่งมหาวิทยาลัย

ที่นักศึกษาขอเรียนสมทบ

20

หนังสืออนุเคราะห์ขอเรียนสบทบ

แบบอนุญาตให้เรียนสบทบ

หนังสือส่งตัวขอเรียนสบทบ

ความถูกต้องของหนังสือ

อนุเคราะห์ขอเรียนสบทบ

ความถูกต้องของแบบ

อนุญาตให้เรียนสบทบ

หนังสือส่งตัวขอเรียนสบทบ

หนังสืออนุเคราะห์ขอเรียนสบทบ

แบบอนุญาตให้เรียนสบทบ

หนังสือส่งตัวขอเรียนสบทบ

ร้อยละ 100 หนังสืออนุเคราะห์ขอ

เรียนสบทบ

แบบอนุญาตให้เรียน

สบทบ

หนังสือส่งตัวขอเรียน

สบทบ

3 จัดเก็บ/สําเนา ติดต่อนักศึกษา 10 หนังสือส่งตัวขอเรียนสบทบ ความถูกต้องหนังสือส่งตัว

ขอเรียนสบทบ

หนังสือส่งตัวขอเรียนสบทบ หนังสือส่งตัวขอเรียน

สบทบ

รวม 50

 2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ
    ผู้จัดทํา  นางสาววรีญา คลังแสง   ผู้อนุมัติ  อาจารย์ ดร ศุภรา เจริญภูมิ

 3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ตําแหน่ง   นักวิชาการศึกษา    ตําแหน่ง  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

ผู้ควบคุม  นางสาวนํ้าทิพย์ กลับบัวบาน           วันที่  5 เมษายน  2559

ตําแหน่ง  (หัวหน้าสํานักงาน)

หมา
เหตุ

มหาวิทยาลัยอื่น /ผู้ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั้น
ตอ

น

กิจกรรมรอง เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

ตัวชี�วัด (KQI)

การขอเรียนสบทบต่างมหาวิทยาลัย 

(กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบ

มหาวิทยาลัยอื่น)

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ....การขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัยอื�น)....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง ……..50….... นาท/ี ........-....... ชั�วโมง/ ........-......... วัน 

รายละเอียดกิจกรรม(งานที่สัมพันธ)์

1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

นักศึกษา ผลลัพท์เวลา

การขอเรียนสบทบ

ต่างมหาวิทยาลัย 

(กรณีนักศึกษาขอ

เรียนสมทบ

มหาวิทยาลัยอื่น )

ตัวชี้วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)

ร้อยละ 100

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

NO

ลงนาม

YES

เร่ิมต้น

ตรวจสอบคําร้องขอ

เรียนสบทบ

ให้คําปรึกษาในการเรียนต่าง

มหาวิทยาลัย

พิมพ์หนังสืออนุเคราะห์

เรียนสบทบ

นักศึกษาติดต่อ

หนังสือ
สําเนาเอกสาร/จัดเก็บอนุญาต

NO

ลงนาม

YES

พิมพ์หนังสือขอส่งเรียน

สมทบ

นักศึกษาติดต่อรับ

หนังสือ/เข้าเรียนสบทบ
สําเนาเอกสาร/จัดเก็บ

นักศึกษาแจ้งทําหนังสือ

ส่งเรียนสมบทบ
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2.7 การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรท่ีครบ 5 ปหรือปรับรายละเอียดท้ังหลักสูตร 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานหลักสูตรและการสอน 

ช่ือ นางสาววรีญา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 07 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การพัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตร............................................. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน ความ

ถี ่

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร 

(กรณีปรับหลักสูตรท่ีครบ 5 ปหรอื

ปรับรายละเอียดท้ังหลักสูตร)  

- หนวยนับ : สาขา 

- แผนหลักสูตร 

 

 

 

2.1.1 จัดทําโครงงาน /คําสั่ง การพัฒนาและปรับปรุง

หลังสูตร 

- พิมพโครงการเสนอขออนุมัติโครงการจาก

คณบด ี

- พิมพคําสั่งแตงตั้งฯ ลงนามคณบดีสงใหผูท่ี

เก่ียวของ 

5 -โครงการ 

 

-คําสั่ง 

 3   

2.1.2 จัดประชุม เพ่ือช้ีแจงทําโครงสรางหลักสูตรและ

รายละเอียดหลักของหลักสูตร 

- เตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของในการทํา

หลักสตูร 

- ประชุมช้ีแจงการทําโครงสรางหลักสูตร

และรายละเอียดหลัก 

5 -เอกสารท่ีเก่ียวของ

ในการทําหลักสตูร 

 3  
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน ความ

ถี ่

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.1.3 การเตรียมเลมหลักสูตร ตรวจสอบรายละเอียด

ของหลักสูตรและปรับแก 

- พิจารณาเลมหลักสตูรตามหมวดเลม

หลักสตูร 

- ตรวจสอบภาษาเขียน คํา 

- ตรวจสอบแบบฟอรมการพิมพ 

- ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร 

- ตรวจสอบการลงจํานวนหนวยกิตตาม

หมวดวิชา 

 

 

5 - (ราง)เลมหลักสูตร  6 

 

4 

4 

4 

3 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 เอกสารประกอบการประชุม ทําหนังสือเชิญ 

เตรียมสถานท่ีจดัประชุม รวมถึงคาตอบแทน

ผูทรงคุณวุฒิ 

- เตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

- ทําหนังสือเชิญวิทยากรวิพากษหลักสูตร 

- เตรียมสถานท่ีประชุม อาหารวาง ใบเซ็นช่ือ 

อุปกรณ 

- เตรียมคาตอบแทนผูวิพากษ คาเบิกจาย

อ่ืนๆ 

  - เอกสารประกอบการ

ประชุม 

 - หนังสือเชิญวิทยากร 

 

-คาตอบแทน คา

เบิกจาย 

  2 

2.1.5 จัดวิพากษหลักสูตรตามกําหนดการ  5   3  

2.1.6 นําหลักสูตร เขาคณะกรรมการประจําคณะ - นําหลักสูตรเสนอเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

5 -เลมหลักสตูร  3  

2.1.7 ถาผาน นําสรุปมติประชุม พรอมแกไขหลักสูตร - คณะกรรมการประจําคณะแจงมติท่ีประชุม

ใหสาขาวิชาและเจาหนาท่ีคณะตรวจสอบ

และแกไข 

5    1 

2.1.8 สงไปตรวจสอบกับฝายหลักสูตร กองบริการฯ 

ประสานกับสาขาวิชาในการแกไข 

- สงไปตรวจสอบและติดตามผลกับฝาย

หลักสูตรกองบริการฯ 

- ประสานกับสาขาวิชาและเจาหนาท่ีคณะ

5 -เลมหลักสตูร   2 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน ความ

ถี ่

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

แกไขตามขอท่ีผิดตามกองบริการฯ เพ่ือให

ผานกอนเขาสภาวิชาการ 

2.1.9 ทําบันทึกเสนอเขาสภาวิชาการ จัดเตรียมเลม

หลักสตูร เขาท่ีประชุม 

- ทําบันทึกขอความเสนอเขาสภาวิชาการ

สงผานกองบริการฯ  

- นําเลมหลักสูตรไปซีลอกซเขาเลม ตาม

จํานวนท่ีแจง 

5 -บันทึกขอความ 

 

-เลมหลักสตูร 

  2 

2.1.10 ถาผาน นําสรุปมตปิระชุม พรอมหลักสตูรท่ี

แกไขสงกองบริการเพ่ือตรวจสอบ 

- สภาวิชาการสรุปรายงานสงขอแกไข ให

สาขาวิชา ตรวจสอบและเขียนขอแกไขตาม

มติท่ีประชุม โดยสาขาวิชาและเจาหนาท่ี

คณะ 

- สงฝายหลักสูตร กองบริการการและแกไข 

อีกครั้ง กอนเขาสภามหาวิทยาลัย 

5 -รายงานการประชุม

สภาวิชาการ 

- เลมหลักสูตร 

  2 

2.1.11 ทําบันทึกเสนอเขาสภามหาวิทยาลัย จัดเตรียม

เลมหลักสตูร เขาท่ีประชุม 

-  กรอกแบบฟอรมเสนอหลักสูตรเขาสภา

มหาวิทยาลัย 

- ทําบันทึกขอความเสนอเขาสภา

มหาวิทยาลัยสงถึงอธิการบดีแนบมติท่ี

ประชุมสภาวิชาการ 

- นําเลมหลักสูตรไปซีลอกซเขาเลม ตาม

จํานวนท่ีแจง 

5 -แบบฟอรมเสนอ

หลักสตูรเขาสภา

มหาวิทยาลยั 
 

-บันทึกขอความ 
 

-เลมหลักสตูร 

  2 

2.1.12 ถาผาน นําสรุปมตปิระชุม พรอมหลักสตูรท่ี

แกไขสงกองบริการเพ่ือตรวจสอบ  

- แกไขตามรายงานท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาและเจาหนาท่ี

คณะ 

- ตรวจสอบเลมหลักสูตรสงกองบริการฯและ

แกไขใหถูกตอง 

5 -รายงานท่ีประชุม

สภามหาวิทยาลยั 

-เลมหลักสตูร 

-แบบพิจารณา

รายละเอียดของ

  2 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน ความ

ถี ่

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

หลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 

2.1.13 กรอกแบบกรอกแบบพิจารณารายละเอียดตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

- กรอกแบบพิจารณารายละเอียดตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิ 

- ตรวจสอบและแกไขกรอกแบบพิจารณา

รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิตามกองบริการฯ 

5 -แบบพิจารณา

รายละเอียดตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิ 

 

  1 

2.1.14 เตรียมเอกสารหลักสตูรท้ังหมด สงกองบริการ

นําสง สกอ.ตอไป 

-  นําเลมหลักสูตรซลีอกซเขาเลม ตาม

จํานวนท่ีแจง 

- Save ขอมูลใสแผน CD 

- ทําบันทึกขอความสงกองบริการใหนํา

หลักสูตรสงสกอ. พรอมเอกสารท้ังหมด 

 

5 -เลมหลักสตูร 

-แผนCD 

-บันทึกขอความ 

  1 

รวม  5 18  

รวมระยะเวลาท้ังหมด  4 93  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

3.1 กองบริการการศึกษา การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  

   

   

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา          สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกวา 

4.2 ประสบการณทํางาน       ดานงานบริการ หรือดานงานวิชาการในสถานศึกษาอยางนอย 1 ป 
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5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน …… นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 93 วัน 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรท่ีครบ 5 ปหรือปรับรายละเอียดท้ังหลักสูตร) 

ชื่อ นางสาววรีญา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 07  

งาน หลักสูตรและการสอน กิจกรรมหลัก การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรท่ีครบ 5 ปหรือปรับรายละเอียดท้ังหลักสูตร) 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ชลภสัสรณ์   สทิธิวรงค์ชยั   ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปหรือปรับรายละเอียด

ทั้งหลักสูตร)  

    1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปหรือปรับรายละเอียดทั้งหลักสูตร)  

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปหรือปรับรายละเอียดทั้ง

หลักสูตร) ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเก่ียวของ 
 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 จัดทําโครงงาน /คําสัง่ การพัฒนาและปรับปรุงหลงัสูตร 

- พิมพโครงการเสนอขออนุมัติโครงการจากคณบด ี

- พิมพคําสั่งแตงตั้งฯ ลงนามคณบดีสงใหผูที่เก่ียวของ 

    3.2 จัดประชุม เพื่อชี้แจงทําโครงสรางหลักสูตรและรายละเอียดหลักของหลักสูตร 

- เตรียมเอกสารที่เก่ียวของในการทําหลักสูตร 

- ประชุมชี้แจงการทาํโครงสรางหลักสูตรและรายละเอียดหลัก 

    3.3 การเตรียมเลมหลักสูตร ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและปรับแก 

 - พิจารณาเลมหลักสตูรตามหมวดเลมหลักสตูร 

- ตรวจสอบภาษาเขียน คํา 

- ตรวจสอบแบบฟอรมการพิมพ 

- ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร 

- ตรวจสอบการลงจาํนวนหนวยกิตตามหมวดวิชา 

    3.4 เอกสารประกอบการประชุม ทาํหนังสือเชิญ เตรียมสถานที่จัดประชุม รวมถึงคาตอบแทนผูทรงคุณวฒุ ิ

- เตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

- ทําหนังสือเชิญวิทยากรวิพากษหลักสูตร 
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- เตรียมสถานที่ประชุม อาหารวาง ใบเซ็นชื่อ อุปกรณ 

  - เตรียมคาตอบแทนผูวิพากษ คาเบิกจายอ่ืนๆ 

 

 3.5 จัดวิพากษหลักสูตรตามกําหนดการ 

 3.6 นําหลักสูตร เขาคณะกรรมการประจําคณะ 

  - นําหลักสตูรเสนอเขาที่ประชมุคณะกรรมการประจําคณะฯ 

     3.7  ถาผาน นําสรุปมติประชุม พรอมแกไขหลักสูตร 

            - คณะกรรมการประจําคณะแจงมติที่ประชุมใหสาขาวชิาและเจาหนาที่คณะตรวจสอบและแกไข 

 3.8 สงไปตรวจสอบกับฝายหลักสูตร กองบริการฯ ประสานกับสาขาวิชาในการแกไข 

- สงไปตรวจสอบและติดตามผลกับฝายหลักสูตรกองบริการฯ 

- ประสานกับสาขาวชิาและเจาหนาที่คณะแกไขตามขอที่ผิดตามกองบริการฯ เพื่อใหผานกอนเขาสภาวิชาการ 

 3.9 ทําบนัทึกเสนอเขาสภาวิชาการ จัดเตรียมเลมหลักสูตร เขาที่ประชุม 

 - ทําบันทึกขอความเสนอเขาสภาวิชาการสงผานกองบริการฯ  

- นําเลมหลักสูตรไปซีลอกซเขาเลม ตามจํานวนที่แจง 

 3.10 ถาผาน นาํสรุปมตปิระชุม พรอมหลักสูตรที่แกไขสงกองบริการเพื่อตรวจสอบ 

- สภาวิชาการสรุปรายงานสงขอแกไข ใหสาขาวิชา ตรวจสอบและเขียนขอแกไขตามมติที่ประชุม  

โดยสาขาวิชาและเจาหนาที่คณะ 

  - สงฝายหลักสูตร กองบริการการและแกไข อีกคร้ัง กอนเขาสภามหาวิทยาลัย 

 3.11 ทําบนัทึกเสนอเขาสภามหาวิทยาลัย จัดเตรียมเลมหลักสูตร เขาที่ประชุม 

 -  กรอกแบบฟอรมเสนอหลักสูตรเขาสภามหาวิทยาลัย 

- ทําบันทึกขอความเสนอเขาสภามหาวิทยาลัยสงถึงอธิการบดีแนบมติที่ประชมุสภาวิชาการ 

  - นําเลมหลักสูตรไปซีลอกซเขาเลม ตามจํานวนที่แจง 

 3.12 ถาผาน นาํสรุปมตปิระชุม พรอมหลักสูตรที่แกไขสงกองบริการเพื่อตรวจสอบ  

- แกไขตามรายงานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยสาขาวชิาและเจาหนาที่คณะ 

  - ตรวจสอบเลมหลักสูตรสงกองบริการฯและแกไขใหถูกตอง 

 3.13 กรอกแบบกรอกแบบพิจารณารายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

- กรอกแบบพิจารณารายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ

  - ตรวจสอบและแกไขกรอกแบบพจิารณารายละเอียดมาตรฐานคุณวฒุิตามกองบริการฯ 

 3.14 เตรียมเอกสารหลักสูตรทั้งหมด สงกองบริการนําสงสกอ.ตอไป 

-  นําเลมหลักสูตรซีลอกซเขาเลม ตามจํานวนที่แจง 

- Save ขอมูลใสแผน CD 
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  - ทําบันทึกขอความสงกองบริการใหนาํหลักสูตรสงสกอ. พรอมเอกสารทั้งหมด 

   

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 
 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน  1  หนวยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 

จํานวน 

 

 

 

นาที 

 

4 

 

ช่ัวโมง 93 

 

วัน 

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 3 ฉบับ  

 7.1 แบบฟอรมเสนอเขาสภา

วิชาการ 

7.2 แบบฟอรมเสนอเขาสภา

มหาวิทยาลัย 

7.3 แบบฟอรมรายงานหลักสูตร  

 1 

 

1 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ นาทชีม. วัน
1 จัดทําโครงงาน /คําสั่ง การ

พัฒนาและปรับปรุงหลังสูตร

3

โครงการ

คําสั่ง

ความถูกต้องของโครงการ

ความถูกต้องของคําสั่ง

โครงการ

คําสั่ง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

โครงการ

คําสั่ง

2 จัดประชุม เพื่อชี้แจงทํา

โครงสร้างหลักสูตรและ

รายละเอียดหลักของหลักสูตร 3

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการทํา

หลักสูตร

ความถูกต้องเอกสารที่เกี่ยวข้องใน

การทําหลักสูตร

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการทํา

หลักสูตร

ร้อยละ 100 เอกสารที่เกี่ยวข้องในการ

ทําหลักสูตร

3 การเตรียมเล่มหลักสูตร 

ตรวจสอบรายละเอียดของ

หลักสูตรและปรับแก้

6

4

4

4

3

(ร่าง)เล่มหลักสูตร ความถูกต้องของ(ร่าง)เล่มหลักสูตร (ร่าง)เล่มหลักสูตร ร้อยละ 100 (ร่าง)เล่มหลักสูตร

4 เอกสารประกอบการประชุม 

ทําหนังสือเชิญ เตรียม

สถานที่จัดประชุม รวมถึง

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

2

 เอกสารประกอบการประชุม

 

หนังสือเชิญวิทยากร

ค่าตอบแทน ค่าเบิกจ่าย

ความถูกต้องเอกสารประกอบการ

ประชุม

ความถูกต้องหนังสือเชิญวิทยากร

ความถูกต้องค่าตอบแทน ค่า

เบิกจ่าย

เอกสารประกอบการประชุม

 

หนังสือเชิญวิทยากร

ค่าตอบแทน ค่าเบิกจ่าย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 เอกสารประกอบการ

ประชุม

หนังสือเชิญวิทยากร

ค่าตอบแทน ค่าเบิกจ่าย

5 จัดวิพากษ์หลักสูตรตาม

กําหนดการ
3

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั้น
ตอ

น

กิจกรรมรอง เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) เป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม(งานที่สัมพันธ)์

กองบริการการศึกษา ผลลัพท์เวลา

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ...การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที�ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียดทั�งหลักสูตร) ....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง ……..
-
….... นาท/ี ........5....... ชั�วโมง/ .......18......... วัน

หน่วยงานอื่น/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k

หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

NO

ลงนาม

พิมพ์โครงการพฒันา/

ปรับปรุงหลักสูตร

NO

ลงนาม

พิมพ์คําสั่งพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร

ส่งให้สาขาวชิา/

อาจารย์

เตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้องใน

การทําหลักสูตร

ประชุมชีแ้จงการทําโครงสร้าง

หลักสูตรและรายละเอียดหลัก

พิจารณาเล่มหลักสูตรตาม

หมวดหมู่

ตรวจสอบและเขียนข้อแก้ไขส่ง

ให้สาขาวิชา

สาขาวิชาแก้ไขให้

ถูกต้อง

 เตรียมเอกสารประกอบการ

ประชุม

 ทําหนังสือเชิญ เตรียมสถานท่ีจัด

ประชุม รวมถึงค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 จัดวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาแก้ไข

เร่ิมต้น

YES

YES

ตรวจสอบภาษาเขียน คํา

ตรวจสอบแบบฟอร์มการพิมพ์

ตรวจสอบโครงสร้างหลกัสตูร

ตรวจสอบการลงจํานวนหน่วยกิ

ตตามหมวดวิชา
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6 นําหลักสูตร เข้า

คณะกรรมการประจําคณะ

3

เล่มหลักสูตร ความถูกต้องของเล่มหลักสูตร เล่มหลักสูตร ร้อยละ 100 เล่มหลักสูตร

7 ถ้าผ่าน นําสรุปมติประชุม 

พร้อมแก้ไขหลักสูตร 1

8 ส่งไปตรวจสอบกับฝ่าย

หลักสูตร กองบริการฯ 

ประสานกับสาขาวิชาในการ

แก้ไข
2

เล่มหลักสูตร ความถูกต้องเล่มหลักสูตร เล่มหลักสูตร ร้อยละ 100 เล่มหลักสูตร

9 ทําบันทึกเสนอเข้าสภา

วิชาการ จัดเตรียมเล่ม

หลักสูตร เข้าที่ประชุม

2

เล่มหลักสูตร ความถูกต้องเล่มหลักสูตร เล่มหลักสูตร ร้อยละ 100 เล่มหลักสูตร

เข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการ

กองบริการฯ

ตรวจสอบ

ทําบนัทึกเสนอเข้าสภาวิชาการ

NO

ลงนาม

Yes

กองบริการฯ

ตรวจสอบ

สาขาวิชาแก้ไข

สาขาวิชาแก้ไข

สาขาวิชาแก้ไข

ประชุมสภา

วิชาการ

1

1

YES

NO

YES

YES

YES

NO

NO

NO

ตรวจสอบและแก้ไข

ตรวจสอบและแก้ไข
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10 ถ้าผ่าน นําสรุปมติประชุม 

พร้อมหลักสูตรที่แก้ไขส่ง

กองบริการเพื่อตรวจสอบ

2

รายงานการประชุมสภา

วิชาการ

 

เล่มหลักสูตร

ความถูกต้องของรายงานการ

ประชุมสภาวิชาการ

 

เล่มหลักสูตร

รายงานการประชุมสภาวิชาการ

 

เล่มหลักสูตร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

รายงานการประชุมสภา

วิชาการ

 

เล่มหลักสูตร

11 ทําบันทึกเสนอเข้าสภา

มหาวิทยาลัย จัดเตรียมเล่ม

หลักสูตร เข้าที่ประชุม

2

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตร

เข้าสภามหาวิทยาลัย

บันทึกข้อความ

เล่มหลักสูตร

ความถูกต้องของแบบฟอร์มเสนอ

หลักสูตรเข้าสภามหาวิทยาลัย

ความถูกต้องของบันทึกข้อความ

ความถูกต้องเล่มหลักสูตร

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรเข้าสภา

มหาวิทยาลัย

บันทึกข้อความ

เล่มหลักสูตร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตร

เข้าสภามหาวิทยาลัย

บันทึกข้อความ

เล่มหลักสูตร

12 ถ้าผ่าน นําสรุปมติประชุม 

พร้อมหลักสูตรที่แก้ไขส่ง

กองบริการเพื่อตรวจสอบ

2

รายงานที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

เล่มหลักสูตร

ความถูกต้องของรายงานที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัย

ความถูกต้องของเล่มหลักสูตร

รายงานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

เล่มหลักสูตร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

รายงานที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

เล่มหลักสูตร

กองบริการฯ

ตรวจสอบ

ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยรับเร่ือง 

เสนอเข้าวาระ

ทําบนัทึกข้อความเข้าสภา

มหาวิทยาลัย

รวบรวมมติท่ีประชุมและ

หลักสูตรส่งกองบริการ

สาขาวิชาแก้ไข

2

สาขาวิชาแก้ไข

2

กองบริการฯ

ตรวจสอบ

เล่มหลักสูตรให้กองบริการ

ตรวจสอบ

สาขาวิชาแก้ไข

YES

YES

YES

NO

NO

NO

ตรวจสอบและแก้ไข

ตรวจสอบและแก้ไข
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13 กรอกแบบกรอกแบบ

พิจารณารายละเอียดตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

1

แบบพิจารณารายละเอียด

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ความถูกต้องของแบบพิจารณา

รายละเอียดตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

แบบพิจารณารายละเอียดตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ร้อยละ 100 แบบพิจารณา

รายละเอียดตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

14 เตรียมเอกสารหลักสูตร

ทั้งหมด ส่งกองบริการนําส่ง

สกอ.ต่อไป

1




เล่มหลักสูตร

แผ่นCD

บันทึกข้อความ




ความถูกต้องของเล่มหลักสูตร

ความถูกต้องของแผ่นCD

ความถูกต้องของบันทึกข้อความ




เล่มหลักสูตร

แผ่นCD

บันทึกข้อความ




ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100




เล่มหลักสูตร

แผ่นCD

บันทึกข้อความ

รวม 5 18
    ผู้จัดทํา  นางสาววรีญา คลังแสง

 2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง   นักวิชาการศึกษา 

 3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม  นางสาวนํ้าทิพย์ กลับบัวบาน           วันที่  5 เมษายน  2559

ตําแหน่ง  (หัวหน้าสํานักงาน)

ตัวชี�วัด (KQI)

หลักสูตรที่ดําเนินการพัฒนาและ

ปรับปรุง

   ผู้อนุมัติ  อาจารย์   

   ตําแหน่ง  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปีหมา
เหตุ

หลักสูตรที่ดําเนินการ

พัฒนาและปรับปรุง

ร้อยละ 100

ลงนาม

พิมพ์บนัทึกข้อความนํา

หลักสูตรส่งสกอ.

รวบรวมเอกสารเลม่หลักสูตร

/CD/ รายละเอียดพิจารณาหลกัสตูร

กองบริการฯ ส่งสกอ 

ดําเนินการส่งสกอ.
YES

NO

กรอกแบบฟอร์มรายละเอียด

พิจารณาหลักสตูร

กองบริการฯ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบและแก้ไขแบบฟอร์ม

รายละเอียดพิจารณาหลกัสตูร

สาขาวิชาแก้ไข

YES

NO

ตรวจสอบและแก้ไข

ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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 2.8 กิจกรรมหลัก การเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

                  งานหลักสูตรและการสอน 

ช่ือ นางสาววรีญา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 08 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อาจารย ดร.ชลภสัสรณ  สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน ความ

ถี ่

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสตูร 

- หนวยนับ : สาขา 

- สถิติยอนหลัง 1 ป 

  

 

 

 

2.7.1 รับบันทึกขอความขอเปลี่ยนแปลงอาจารย

ประจําหลักสตูร ตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองตน 

- รับบันทึกขอความขอเปลี่ยนแปลงอาจารย

ประจําหลักสตูรจากสาขาวิชา 

- ตรวจสอบคณุสมบัติเบ้ืองตนรายช่ือของ

อาจารยประจําหลักสตูรใหม 

 

 

5 -รายช่ืออาจารย

ประจําหลักสตูร 

-ขอมูลคุณสมบัต ิ
15    

 

2.7.2 รับแบบฟอรม(สมอ.08) และตองตรวจสอบ

ความถูกตองและแกไข 

- สงแบบฟอรม(สมอ.08) ใหสาขาวิชา 

- รับขอมูลท่ีกรอกในแบบฟอรม(สมอ.08) 

ตรวจสอบเน้ือหาและแกไขใหถูกตอง 

5 -ขอมูลในแบบฟอรม

สมอ.08   2  
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน ความ

ถี ่

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.7.3 นําเรื่องสงเขาท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ประจําคณะฯ/คณะกรรมการประจําคณะ 

- นําเรื่องเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ และเขารวมประชุมช้ีแจง 

5  
  1  

2.7.4  จัดทําบันทึกขอความนําสงเขาสภาวิชาการโดย

ผานกองบริการการศึกษา (ปรับแกหลักสตูรตาม

ขอเสนอของกองบริการการศึกษา-ถามีบวกเวลาเพ่ิม) 

- พิมพบันทึกขอความ E-office นําสงสภา

วิชาการแนบไฟลสมอ.08 ผานกองบริการ

การศึกษา 

- กรณีมีการแกไขใหปรับแกตามท่ีกอง

บริการฯ แจง  

5 -บันทึกขอความ 

-ขอมูลในแบบฟอรม

สมอ.08 15     

2.7.5 จัดทําบันทึกเสนอเขาสภามหาวิทยาลัยพรอม

แนบมติท่ีประชุมสภาวิชาการ 

- เมื่อผานสภาวิชาการแลว พิมพบันทึก

ขอความ E-office เสนอเขาสภา

มหาวิทยาลยัโดยแนบมติท่ีประชุมสภา

วิชาการ 

5 -บันทึกขอความ 

-มติท่ีประชุมสภา

วิชาการ 
15   

2.7.6 จัดทําคําสั่งแตงตั้ง/เปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา

หลักสตูร 

- จัดทําคําสั่งแตงตั้ง/เปลี่ยนแปลงอาจารย

ประจําหลักสตูร  

- บันทึกขอความแนบคําสั่งแตงตั้งใหคณบดี

ลงนาม และสงตอใหอาจารยประจํา

หลักสตูร 
 

5 -คําสั่งแตงตั้ง 

-บันทึกขอความ 

30   

2.7.7 จัดทําบันทึกนําสงสกอ. โดยผานกองบริการ

การศึกษาพรอมแนบมติสภามหาวิทยาลัย 

- พิมพบันทึกขอความแนบไฟลสมอ.08 ท่ี

เปลี่ยนแปลงอาจารยหลักสูตร และแนบมติ

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย สงขอมูลไปยัง

สกอ. เพ่ือรับทราบ ผานกองบริการ

การศึกษาดําเนินการตอไป 

5 -บันทึกขอความ 

-มติท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัย 
 

-สมอ.08 การ

เปลี่ยนแปลงอาจารย

ประจําหลักสตูร 

15     

รวม  30 4   
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน ความ

ถี ่

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

รวมระยะเวลาท้ังหมด 30 1 3  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

3.1 กองบริการการศึกษา การเปลีย่นแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร และอาจารยประจําหลักสูตร  

 

 

 

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา          สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกวา 

4.2 ประสบการณทํางาน       ดานงานบริการ หรือดานงานวิชาการในสถานศึกษาอยางนอย 1 ป 

 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน 30 นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 3 วัน 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 

 



141 
 

 

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ นางสาววรีญา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 08  

งาน   หลักสูตรและการสอน......กิจกรรมหลัก .. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ชลภสัสรณ์   สทิธิวรงค์ชยั    ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลกัสูตร 

    1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัตงิานในการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบตัิงานในการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยประจําหลักสตูร 

 ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเก่ียวของ 
 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 รับบันทึกขอความขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจาํหลักสตูร ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน 

- รับบันทึกขอความขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจาํหลักสูตรจากสาขาวิชา 

- ตรวจสอบคุณสมบตัิเบื้องตนรายชื่อของอาจารยประจําหลักสตูรใหม 

    3.2 รับแบบฟอรม(สมอ.08) และตองตรวจสอบความถูกตองและแกไข 

- สงแบบฟอรม(สมอ.08) ใหสาขาวิชา 

- รับขอมูลที่กรอกในแบบฟอรม(สมอ.08) ตรวจสอบเนื้อหาและแกไขใหถูกตอง 

    3.3 นําเร่ืองสงเขาทีป่ระชุมคณะกรรมการวิชาการประจาํคณะฯ/คณะกรรมการประจาํคณะ 

- นําเร่ืองเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และเขารวมประชุมชี้แจง 

 3.4 จัดทําบันทึกขอความนําสงเขาสภาวชิาการโดยผานกองบริการการศึกษา (ปรับแกหลักสูตรตามขอเสนอของ 

     กองบริการการศึกษา-ถามีบวกเวลาเพิ่ม) 

- พิมพบันทึกขอความ E-office นําสงสภาวชิาการแนบไฟลสมอ.08 ผานกองบริการการศึกษา 

  - กรณีมีการแกไขใหปรับแกตามที่กองบริการฯ แจง 

 3.5 จัดทําบันทึกเสนอเขาสภามหาวิทยาลยัพรอมแนบมติทีป่ระชุมสภาวชิาการ 

  - เมื่อผานสภาวชิาการแลว พิมพบันทึกขอความ E-office เสนอเขาสภามหาวิทยาลัยโดยแนบมติที่ประชุมสภาวชิาการ 

 3.6 จัดทําคําสั่งแตงตั้ง/เปลี่ยนแปลงอาจารยประจาํหลักสูตร 

- จัดทําคําสั่งแตงตัง้/เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร  
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- บันทึกขอความแนบคําสัง่แตงตั้งใหคณบดีลงนาม และสงตอใหอาจารยประจําหลักสูตร 

 

 3.7 จัดทําบันทึกนําสงสกอ. โดยผานกองบริการการศึกษาพรอมแนบมติสภามหาวิทยาลัย 

  - พิมพบันทึกขอความแนบไฟลสมอ.08 ที่เปลี่ยนแปลงอาจารยหลักสูตร และแนบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สงขอมูล 

          ไปยังสกอ. เพื่อรับทราบ ผานกองบริการการศึกษาดาํเนินการตอไป 

 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน  1  หนวยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 

 

จํานวน 

 

30 

 

นาที 

 

1 

 

 

ช่ัวโมง 3 

 

 

 

วัน 

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 แบบฟอรม(สมอ.08)     
 

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา /อาจารย์ นาที ชม. วัน
1 รับบันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจําหลักสูตร ตรวจสอบ

คุณสมบัติเบื้องต้น

15  รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร

 ข้อมูลคุณสมบัติ

ความถูกต้องของรายชื่อ

อาจารย์ประจําหลักสูตร

ความถูกต้องของข้อมูล

คุณสมบัติ

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร

 ข้อมูลคุณสมบัติ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 รายชื่ออาจารย์ประจํา

หลักสูตร

 ข้อมูลคุณสมบัติ

2 รับแบบฟอร์ม(สมอ.08) และต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข 2

 ข้อมูลในแบบฟอร์มสมอ.08 ความถูกต้องของข้อมูล

ในแบบฟอร์มสมอ.08

ข้อมูลในแบบฟอร์มสมอ.08 ร้อยละ 100 ข้อมูลในแบบฟอร์ม

สมอ.08

3 นําเรื่องส่งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการประจําคณะฯ/คณะกรรมการ

ประจําคณะ

1

4 จัดทําบันทึกข้อความนําส่งเข้าสภา

วิชาการโดยผ่านกองบริการการศึกษา 

(ปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอของ

กองบริการการศึกษา-ถ้ามีบวกเวลา

เพิ่ม)

15  บันทึกข้อความ

 ข้อมูลในแบบฟอร์มสมอ.08

ความถูกต้องของบันทึก

ข้อความ

ข้อมูลในแบบฟอร์มสมอ.

08

 บันทึกข้อความ

 ข้อมูลในแบบฟอร์มสมอ.08

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 บันทึกข้อความ

ข้อมูลในแบบฟอร์ม

สมอ.08

รายละเอียดกิจกรรม(งานที่สัมพันธ)์
กองบริการการศึกษา ผลลัพท์เวลา ตัวชี้วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)หน่วยงานอื่น/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั้น
ตอ

น

กิจกรรมรอง เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ...การเปลี�ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร ....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง ……..30….... นาท/ี ........4....... ชั�วโมง/ ................ วัน 

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ตรวจสอบรายช่ืออาจารย์และ

คุณสมบตัิเบือ้งต้น

สาขาวิชาแจ้งผ่าน

บนัทึกข้อความ

 ตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลในแบบฟอร์มสมอ.08

นําเร่ืองส่งเข้าท่ีประชุม

คณะกรรมประจําคณะ

เข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการ

กองบริการฯ

ตรวจสอบ

ทําบนัทึกเสนอเข้าสภาวิชาการ

NO
ลงนาม

Yes

กองบริการฯ

ตรวจสอบ

สาขาวิชาแก้ไข

สาขาวิชาแก้ไข

สาขาวิชาแก้ไข

ประชุมสภา

วิชาการ

1

1

เร่ิมต้น

Yes/NO

YES

YES

YES

NO

NO

NO

ส่งแบบฟอร์มสมอ.08 ให้

กองบริการฯ ตรวจสอบ

ตรวจสอบและแก้ไข

กรอกข้อมูลใน

แบบฟอร์มสมอ.08
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5 จัดทําบันทึกเสนอเข้าสภา

มหาวิทยาลัยพร้อมแนบมติที่ประชุม

สภาวิชาการ

15

 บันทึกข้อความ

 มติที่ประชุมสภาวิชาการ

ความถูกต้องของบันทึก

ข้อความ

ความถูกต้องของมติที่

ประชุมสภาวิชาการ

 บันทึกข้อความ

 มติที่ประชุมสภาวิชาการ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 บันทึกข้อความ

 มติที่ประชุมสภาวิชาการ

6 จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง /เปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจําหลักสูตร

30

คําสั่งแต่งตั้ง

บันทึกข้อความ

ความถูกต้องของคําสั่ง

แต่งตั้ง

ความถูกต้องของบันทึก

ข้อความ

คําสั่งแต่งตั้ง

บันทึกข้อความ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

คําสั่งแต่งตั้ง

บันทึกข้อความ

7 จัดทําบันทึกนําส่งสกอ. โดยผ่านกอง

บริการการศึกษาพร้อมแนบมติสภา

มหาวิทยาลัย

15

บันทึกข้อความ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

สมอ.08 การเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจําหลักสูตร

ความถูกต้องบันทึก

ข้อความ

ความถูกต้องมติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัย

ความถูกต้องสมอ.08 การ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจําหลักสูตร

บันทึกข้อความ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

สมอ.08 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจําหลักสูตร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บันทึกข้อความ

มติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

สมอ.08 การ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจําหลักสูตร

รวม 30 4

    ผู้จัดทํา  นางสาววรีญา คลังแสง   ผู้อนุมัติ  อาจารย์ ดร ศุภรา เจริญภูมิ

 2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ      ตําแหน่ง   นักวิชาการศึกษา    ตําแหน่ง  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

 3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี   ผู้ควบคุม  นางสาวนํ้าทิพย์ กลับบัวบาน          วันที่  5 เมษายน  2559

       ตําแหน่ง  (หัวหน้าสํานักงาน)

การเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์

ประจํา

ร้อยละ 1001.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปีหมา
เหตุ

ตัวชี�วัด (KQI)

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์ประจํา

ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยรับเร่ือง 

เสนอเข้าวาระ

ทําบนัทึกข้อความเข้าสภา

มหาวิทยาลัย  และแนบมติท่ีประชุม

สภาวิชาการ

2

สาขาวิชาแก้ไข

ลงนาม

พิมพ์บนัทึกข้อความนําสมอ.08  

ส่งสกอ. แนบมติท่ีประชุม

กองบริการฯ ส่งสกอ 

ดําเนินการส่งสกอ.

YES

NO

YES

NO

NO

ลงนาม

พิมพ์บนัทึกข้อความและ

พิมพ์คําสั่งแต่งตัง้

ส่งให้สาขาวชิา/

อาจารย์

YES
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ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

                งานหลักสูตรและการสอน 

ช่ือ นางสาววรีญา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 09 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาท่ีม ี3 กลุมเรียนข้ึนไป..

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อาจารย ดร.ชลภสัสรณ  สิทธิวรงคชัย ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดทําตารางสอบ และบรรจุ

ขอสอบในรายวิชาท่ีมี 3 กลุมเรียน

ข้ึนไป 

- หนวยนับ : ภาคการศึกษา 

- 2 ครั้ง / ป 

  

 

 

2.1.1 ทําบันทึกสํารวจไปยังหัวหนาสาขาวิชาท่ีมีรายวิชา 

3 กลุมเรียนข้ึนไป ท่ีประสงคขอสอบนอก 

1 พิมพบันทึกขอความ ในระบบ E-Office 

พรอมแนบแบบฟอรมขอสอบกลางภาค/

ปลายภาคนอกตารางสอบ 

2 หัวหนาสาขาวิชากรอกแบบฟอรมขอ

สอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบ 

พรอมลงลายมือช่ือ และจัดสงกลับมายัง

ฝายวิชาการคณะ 

3 1 บันทึกขอความ

สํารวจไปยัง

หัวหนาสาขาวิชาท่ี

มีรายวิชา 3 กลุม

เรียนข้ึนไป ท่ี

ประสงคขอสอบ

นอกตาราง 

2 แบบฟอรมขอ

สอบกลางภาค/

ปลายภาคนอก

ตารางสอบ 

หัวหนาสาขาวิชา

15 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

ลงลายมือช่ือ 

2.1.2 พิมพสรุปตารางเรียนรวมท้ังคณะ  พิมพสรุปตารางเรียนรวมท้ังคณะจาก

ระบบการจัดการตารางสอนของกอง

บริการการศึกษา เพ่ือสรุปรายวิชาท่ีมี 3 

กลุมเรียนข้ึนไป เพ่ือจัดสอบในตารางสอบ

ตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย 

3 สรุปตารางเรียน

รวมท้ังคณะ 

 30 

  

2.1.3 สรุปรายวิชาท่ีขอสอบนอกตารางสอบ และจัด

ตารางสอบสําหรับรายวิชาท่ีมี 3 กลุมเรียนข้ึนไป 

1 ตรวจสอบสรุปตารางเรียนรวมท้ังคณะ

เพ่ือสรุปรายวิชาท่ีมี 3 กลุมเรียนข้ึนไป 

2 ตรวจสอบแบบฟอรมขอสอบกลางภาค/

ปลายภาคนอกตารางสอบท่ีสาขาวิชาแจง

กลับมายังฝายวิชาการ 

3 จัดทําตารางสอบโดย ระบุวัน เวลา หอง

สอบ กรรมการกํากับการสอบ  

4 ตรวจสอบตารางสอบโดยไมใหมีการ

ซ้ําซอนวัน เวลา หองสอบ กรรมการกํากับ

การสอบ  

5 พิมพเอกสารตารางการคุมสอบเพ่ือแจง

ใหกับกรรมการกํากับการสอบ 

6 พิมพตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค 

เพ่ือประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ  โดย

ติดบริเวณบอรดประชาสัมพันธของฝาย

วิชาการคณะ 

3 1 ตารางสอบกลาง

ภาค/ปลายภาค 

2 เอกสารตาราง

การคุมสอบ 

 

 2 

2.1.4 จัดทําใบเซ็นช่ือรับ-สงขอสอบ จัดทําใบเซ็นช่ือรับ-สงขอสอบ ตามตาราง

สอบกลางภาค/ปลายภาค  

 

3 ใบเซ็น ช่ือรับ -ส ง

ขอสอบ 50 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

 

 

 

2.1.5 ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ 1 พิมพ คํ า สั่ ง แต งตั้ ง คณะกรรมการ

ดําเนินการสอบ ในระบบ E-Office 

2 พิมพบันทึกขอความพรอมแนบคําสั่ง ใน

ระบบ E-Office  เสนอคณบดีลงนาม 

3 คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ดําเนินการสอบ 
30 

   

2.1.6 เตรียมซองขอสอบ เขียนช่ือวิชา วันเวลา อาจารย

ผูสอน และอาจารยกรรมการกํากับการสอบลงหนาซอง

ขอสอบ 

เขียนช่ือวิชา วันเวลา อาจารยผูสอน และ

อาจารยกรรมการกํากับการสอบลงหนา

ซองขอสอบ ตามตารางสอบกลางภาค/

ปลายภาค 

3 ซองขอสอบ 

 

 1  

2.1.7 บรรจุขอสอบใสซองตามรายละเอียดท่ีอาจารย

ผูสอนแจงในแบบฟอรมขอจัดทําขอสอบ 

1 นําขอสอบและกระดาษคําตอบมาปม

หมายเลขลําดับตามรายช่ือนักศึกษาท่ี

ผูสอนแจง 

2 บรรจุขอสอบตามจํานวนรายช่ือ

นักศึกษาพรอมขอสอบสํารองกลุมเรียนละ 

2 ฉบับ ใสซองขอสอบ ตามรายละเอียดท่ี

อาจารยผูสอนแจงในแบบฟอรมขอจัดทํา 

ขอสอบ 

3 บรรจุขอสอบท่ีใส

ซองตาม

รายละเอียดท่ี

อาจารยผูสอนแจง

และเปนไปตาม

ตารางสอบ 

 

 2 

 

 

1 

 

รวม 5 2 6  

รวมระยะเวลาท้ังหมด  6 18  
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3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

   

   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา 

4.2 ประสบการณทํางาน 

 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน   นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 18 วัน 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาท่ีมี 3 กลุมเรียนข้ึนไป 

ชื่อ นางสาววรีญา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 09  

งาน ....หลักสูตรและการสอน.... กิจกรรมหลัก ....การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาท่ีมี 3 กลุมเรียนข้ึนไป....  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ชลภสัสรณ์   สทิธิวรงค์ชยั   ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค 

           1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

           1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. ขอบเขตงาน 

      คลอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาท่ีมี 3 กลุมเรียนข้ึนไป 

ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบท่ีมีสวนเก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 ทําบันทึกสํารวจไปยังหัวหนาสาขาวิชาท่ีมีรายวิชา 3 กลุมเรียนข้ึนไป ท่ีประสงคขอสอบนอก 

  - พิมพบันทึกขอความ ในระบบ E-Office พรอมแนบแบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบ 

  - หัวหนาสาขาวิชากรอกแบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบ พรอมลงลายมือชื่อ และจัดสง

  กลับมายังฝายวิชาการคณะ 

 3.2 พิมพสรุปตารางเรียนรวมท้ังคณะ 

  - พิมพสรุปตารางเรียนรวมท้ังคณะจากระบบการจัดการตารางสอนของกองบริการการศึกษา เพ่ือสรุปรายวิชา  

  ท่ีมี 3 กลุมเรียนข้ึนไป เพ่ือจัดสอบในตารางสอบตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย 

     3.3 สรุปรายวิชาท่ีขอสอบนอกตารางสอบ และจัดตารางสอบสําหรับรายวิชาท่ีมี 3 กลุมเรียนข้ึนไป 

  - ตรวจสอบสรุปตารางเรียนรวมท้ังคณะเพ่ือสรุปรายวิชาท่ีมี 3 กลุมเรียนข้ึนไป 

  - ตรวจสอบแบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบท่ีสาขาวิชาแจงกลับมายังฝายวิชาการ 

  - จัดทําตารางสอบโดย ระบุวัน เวลา หองสอบ กรรมการกํากับการสอบ  

  - ตรวจสอบตารางสอบโดยไมใหมีการซํ้าซอนวัน เวลา หองสอบ กรรมการกํากับการสอบ  

  - พิมพเอกสารตารางการคุมสอบเพ่ือแจงใหกับกรรมการกํากับการสอบ 

  - พิมพตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค เพ่ือประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ  โดยติดบริเวณบอรด 

  ประชาสัมพันธของฝายวิชาการคณะ 

 3.4 จัดทําใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ  

  - จัดทําใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ ตามตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค     

 3.5 ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ 

   - พิมพคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ ในระบบ E-Office 

  - พิมพบันทึกขอความพรอมแนบคําสั่ง ในระบบ E-Office  เสนอคณบดีลงนาม 
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    3.6 เตรียมซองขอสอบ เขียนชื่อวิชา วันเวลา อาจารยผูสอน และอาจารยกรรมการกํากับการสอบลงหนาซองขอสอบ 

  - เขียนชื่อวิชา วันเวลา อาจารยผูสอน และอาจารยกรรมการกํากับการสอบลงหนาซองขอสอบ ตามตารางสอบ

  กลางภาค/ปลายภาค 

 

     3.7 บรรจุขอสอบใสซองตามรายละเอียดท่ีอาจารยผูสอนแจงในแบบฟอรมขอจัดทําขอสอบ 

 

  - นําขอสอบและกระดาษคําตอบมาปมหมายเลขลําดับตามรายชื่อนักศึกษาท่ีผูสอนแจง 

  - บรรจุขอสอบตามจํานวนรายชื่อนักศึกษาพรอมขอสอบสํารองกลุมเรียนละ 2 ฉบับ ใสซองขอสอบ ตาม 

  รายละเอียดท่ีอาจารยผูสอนแจงในแบบฟอรมขอจัดทําขอสอบ 

 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

  

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน  1  หนวยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา 

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 

จํานวน 

 

 

 

นาที 

 

6 

 

ช่ัวโมง 18 

 

วัน 

 

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 3 ฉบับ  

 7.1 แบบฟอรมขอมูลรายวิชาสอบ 

7.2 แบบฟอรมสรุปรายวิชาท่ีขอ

สอบ 

7.3 แบบฟอรมรับ-สงขอสอบ 

 

 1 

1 

 

1 

  

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม อาจารย ดร.ชลภัสสรณ  สิทธิวรงคชัย 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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จนท.ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา คณบดี นาที ชม. วัน
1

2

3

4

5

6

7

ทําบันทึกแจ้งหัวหน้าสาขาวิชาส่งข้อมู  3 

กลุ่มเรียนขึ้นไป ที่ต้องการสอบนอกตา  
แบบฟอร์มขอสอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตาร  
หัวหน้าสาขาวิชาลงลายมือชื่อ และจัด
ดังกล่าวมายังฝ่ายวิชาการคณะ
พิมพ์สรุปตารางเรียนรวมทั้งคณะ จาก
ตารางสอนของกองบริการการศึกษา เ
 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป เพื่อจัดสอบในตารา
วิชาการของมหาวิทยาลัย
สรุปรายวิชาที่ขอสอบนอกตารางสอบ 
สําหรับรายวิชาที่มี 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป
จัดทําใบเซ็นชื่อรับ-ส่งข้อสอบ
ทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินก
เตรียมซองข้อสอบ เขียนชื่อวิชา วันเว   
และอาจารย์กรรมการกํากับการสอบล
บรรจุข้อสอบใส่ซองตามรายละเอียดที
ในแบบฟอร์มขอจัดทําข้อสอบ

15

30

50

30




2

1

3




ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100




บันทึกข้อคว
ถูกต้อง
ได้ข้อมูล
รายวิชาที่มี
ความประสง
ขอสอบนอก
ตาราง
ตารางสอบ
กลางภาค/

ปลายภาค
และใบเซ็นชื
รับ-ส่งข้อสอบ
ถูกต้อง
คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมก
ถูกต้อง
ข้อสอบกลา
ภาค/ปลายภา
ถูกต้อง

5 2 6

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี     ผู้จัดทํา  นางสาววรีญา คลังแสง   ผู้อนุมัติ  อาจารย์ ดร ศุภรา เจริญภูมิ

2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ      ตําแหน่ง   นักวิชาการศึกษา    ตําแหน่ง  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี   ผู้ควบคุม  นางสาวนํ้าทิพย์ กลับบัวบาน          วันที่  5 เมษายน  2559
       ตําแหน่ง  (หัวหน้าสํานักงาน)




บันทึกข้อความ ระบบ E-office

แบบฟอร์มขอสอบกลางภ/ปลาย
ภาคนอกตารางสอบ

ตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค, 

ใบเซ็นชื่อรับ-ส่งข้อสอบ

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมก

ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค




ความถูกต้องของบันทึก
และรายวิชาที่มีความป
ขอสอบนอกตาราง

ความถูกต้องรหัสวิชา  
 เวลา ห้องสอบ รายชื่อ
กรรมการกํากับการสอ

ความถูกต้องของคําสั่ง

ความถูกต้องข้อสอบกล/

ปลายภาค




บันทึกข้อความ
รายวิชาที่มีความประส
นอกตาราง

ตารางสอบกลางภาค/ปลายภา
ใบเซ็นชื่อรับ-ส่งข้อสอบ

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรม

ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค

ร้อยละ  100 ข้อสอบกล
ภาค/ปลาย
ภาคถูกต้อ

ตัวชี้วัด  (kpi)

ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค

คู่มือการปฏิบัติงาน  Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....หลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก  ...การจัดทําตารางสอบ  และบรรจุข้อสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป  ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง  .....6.......วัน......2....... ชั่วโมง.......5.......นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมตน 

ทําบันทึกขอความ พรอมแนบแบบแบบฟอรมขอ
สอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบ

จัดทําคําส่ังและทําบันทึกขอความลงนามคําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบ 

1.นําคําสั่งแนบเอกสารตารางการคุมสอบแจงกรรมการ
ดําเนินการสอบและกรรมการกาํกบัการสอบ

2.นําขอสอบและกระดาษคําตอบมาปมหมายเลขลําดับ
3.บรรจุซองขอสอบ

ส้ินสุด

1.จัดตารางสอบ
2.จัดทําใบเซ็นช่ือรับ-สงขอสอบ

กรอกแบบแบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลาย
ภาคนอกตารางสอบ

Yes

Yes

Yes

No

No

No

ลงนาม

ลงนาม
ลงนาม

ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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3.10 การขอเปดรายวิชา 

 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานหลักสูตรและการสอน 

ช่ือ นางสาววรีญา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 10 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การขอเปดรายวิชา......…........................................................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อาจารย ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูม ิ ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การขอเปดรายวิชา 

- หนวยนับ : คํารอง 

- สถิติยอนหลัง 1 ป 

  

 

2.1.1 ใหคําแนะนํานักศึกษาในการขอเปดรายวิชาตาม

ปฏิทินวิชาการ 

 30  
5 

   

 

 

 

 

 

 

2.1.2 ตรวจสอบความถูกตองของรหัสวิชา ช่ือวิชา 

หนวยกิต วันเวลาท่ีขอเปดรายวิชาและลายเซ็นของ

อาจารยผูสอน กรณีท่ีเอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวน

ใหนักศึกษาเขียนใบคํารองขอเปดรายวิชาใหม หรือแกไข

ใหถูกตอง 

 30 -คํารองเปด

รายวิชาท่ีมีความ

ถูกตอง 10 

  

2.1.3 ตรวจสอบรายวิชาท่ีขอเปดวามีรายวิชาน้ันๆ มี

เปดอยูแลวหรือไม และกรอกรายวิชาท่ีขอเปดลงใน

แบบฟอรมสรุปการขอเปดรายวิชาประจําภาคเรียน 

1 เขาเว็บไซตระบบงานทะเบียนเพ่ือ

ตรวจสอบรายวิชาน้ันๆ มเีปดอยูแลว

หรือไม 

30 -แบบฟอรมสรุป

การขอเปด

รายวิชา 

5 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2 กรอกรายวิชาท่ีขอเปดลงในแบบฟอรม

สรุปการขอเปดรายวิชาประจําภาคเรียน 

2.1.4 ทําบันทึกขอความนําสงคํารองขอเปดรายวิชาไป

ยังกองบริการการศึกษา 

พิมพบันทึกขอความ ในระบบ E-Office 

พรอมแนบคํารองขอเปดรายวิชา เพ่ือ

นําสงกองบริการการศึกษา 

30 -บันทึกขอความ

นําสงคํารองขอ

เปดรายวิชา 

15 

  

2.1.5 กําหนดวัน / แจงนักศึกษา เมื่อไดรับการอนุมัติให

เปดรายวิชา 

                               30 คํารองเปดรายวิชา

ท่ีไดพิจารณา 
5 

  

รวม 40    

รวมระยะเวลาท้ังหมด  6 2  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

3.1 กองบริการการศึกษา การขอเปดรายวิชา  

   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา 

4.2 ประสบการณทํางาน 
 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน …… นาที/...6... ช่ัวโมง/.2.. วัน 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....อาจารย ดร ศุภรา เจรญิภูมิ....... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การขอเปดรายวิชา 

ชื่อ นางสาววรีญา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 10  

งาน ....          หลักสูตรและการสอน              กิจกรรมหลัก ....การขอเปดรายวิชา....  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ    ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค 

           1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

           1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. ขอบเขตงาน 

      คลอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการขอเปดรายวิชา  ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบท่ีมีสวนเก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 ใหคําแนะนํานักศึกษาในการขอเปดรายวิชาตามปฏิทินวิชาการ 

3.2 ตรวจสอบความถูกตองของรหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต วันเวลาท่ีขอเปดรายวิชาและลายเซ็นของอาจารยผูสอน กรณีท่ีเอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวนใหนักศึกษาเขียนใบคํารองขอ

เปดรายวิชาใหม หรือแกไขใหถูกตอง 

3.3 ตรวจสอบรายวิชาท่ีขอเปดวามีรายวิชานั้นๆ มีเปดอยูแลวหรือไม และกรอกรายวิชาท่ีขอเปดลงในแบบฟอรมสรุปการขอเปดรายวิชาประจําภาคเรียน 

- เขาเว็บไซตระบบงานทะเบียนเพ่ือตรวจสอบรายวิชานั้นๆ มีเปดอยูแลวหรือไม 

- กรอกรายวิชาท่ีขอเปดลงในแบบฟอรมสรุปการขอเปดรายวิชาประจําภาคเรียน 

3.4 ทําบันทึกขอความนําสงคํารองขอเปดรายวิชาไปยังกองบริการการศึกษา 

- พิมพบันทึกขอความ ในระบบ E-Office พรอมแนบคํารองขอเปดรายวิชา เพ่ือนําสงกองบริการการศึกษา 

3.5 กําหนดวัน / แจงนักศึกษา เม่ือไดรับการอนุมัติใหเปดรายวิชา 
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4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

  

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน  1  หนวยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา 

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

  

 

จํานวน 

 

 

 

 

 

นาที 

 

6 

 

ช่ัวโมง 2 

 

 

วัน 

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 แบบฟอรมขอเปดรายวิชา 

 

 1 

 

  

 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....อาจารย ดร ศุภรา เจรญิภูมิ....... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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3.11 การจัดทําตารางสอน สอนตางคณะ 

นักศึกษา จนท.ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี กองบริการการศึกษานาที ชม. วัน
1

2

3

4

5

ให้คําแนะนํานักศึกษาในการขอเปิดรา
ตามปฏิทินวิชาการ

ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชา ชื   
เวลาที่ขอเปิดรายวิชาและลายเซ็นของ  
กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้ว
ใบคําร้องขอเปิดรายวิชาใหม่ หรือแก้ไ
ตรวจสอบรายวิชาที่ขอเปิดว่ามีรายวิช  
แล้วหรือไม่ และกรอกรายวิชาที่ขอเปิด
สรุปการขอเปิดรายวิชาประจําภาคเรีย

ทําบันทึกข้อความนําส่งคําร้องขอเปิดร
บริการการศึกษา

กําหนดวัน / แจ้งนักศึกษา เมื่อได้รับการอน
รายวิชา




5

10

5

15

5




ร้อยละ 100




คําร้องขอเปิ
รายวิชาถูกต

40

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี     ผู้จัดทํา  นางสาววรีญา คลังแสง   ผู้อนุมัติ  อาจารย์ ดร ศุภรา เจริญภูมิ

2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ      ตําแหน่ง   นักวิชาการศึกษา    ตําแหน่ง  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี   ผ้ควบคม  นางสาวนํ้าทิพย์ กลับบัวบาน          วันที่  5 เมษายน  2559

       ตําแหน่ง  (หัวหน้าสํานักงาน)

คู่มือการปฏิบัติงาน  Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....หลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก  ...การขอเปิดรายวิชา  ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง  ............วัน............. ชั่วโมง.......40.......นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์




คําร้องขอเปิดรายวิชา




ความถูกต้องของการก
ร้องขอเปิดรายวิชา




คําร้องขอเปิดรา

ร้อยละ  100 คําร้องขอเ
รายวิชา
ถูกต้อง

ตัวชี้วัด  (KQI)

คําร้องขอเปิดรายวิชา

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมตน 

นักศึกษากรอกคํารองขอเปดรายวิชา ผานอ.ผูสอน 
อ.ที่ปรึกษา  และหัวหนาสาขาวิชา

พิมพบันทึกขอความ ในระบบ E-Office 
พรอมแนบคํารองขอเปดรายวิชา เพ่ือนําสง

กองบริการการศึกษา

กองบริการดําเนินการและแจง
กลับมายังฝายวิชาการคณะ

ฝายวิชาการคณะแจงผลการเปดรายวิชา
ส้ินสุด

กรอกรายวิชาที่ขอเปดลงในแบบฟอรมสรุป
การขอเปดรายวิชาประจําภาคเรียน

ลงนาม

No

No

ลงนาม

Yes

Yes

ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานหลักสูตรและการสอน 

ช่ือ นางสาววรีญา คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 02 – 11 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน หลักสูตรและการสอน................................................. กิจกรรมหลัก การจัดทําตารางสอน/สอนตางคณะ........................................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อาจารย ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูม ิ ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดทําตารางสอน/สอนตาง

คณะ 

- หนวยนับ : ครั้ง 

- 2 ครั้ง/ป 

 

2.1.1 ตรวจสอบและจัดพิมพ พรอมสรุปรายวิชาจาก

แผนการเรียนเสนอหัวหนาสาขาวิชา 

 3 รายวิชาท่ีเปดสอน   1  

2.1.2 ทําบันทึกสงรายวิชาตามขอ 1ใหกับหัวหนาสาขา

จัดตารางสอน+ กรณีสอนตางคณะใหทําบันทึกขอผูสอน

ตางคณะ 

 3 บันทึกขอความ 15    

2.1.3 จัดทําตารางเรียน ตารางหอง ตารางผูสอน  

(ไมเกิน 100 กลุมเรียน) 

- จัดเตรียมขอมูลจํานวนนักศึกษาแยกตาม

สาขา ตามหมูเรียน  

- จัดเตรียมขอมูลจํานวนตารางหองเรียน

ท้ังหมดของคณะฯ  

- จัดเตรียมขอมูลจํานวนอาจารยผูสอน

ตามสาขาวิชา 

3 ตารางเรียน 

ตารางหอง 

ตารางสอน 

(แบบ Paper) 

 

25 3 6  
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

- นําสรุปรายวิชาท้ังหมดท่ีสาขาสงช่ือ

ผูสอน แยกตามสาขา ตามหมูเรียน มา

จัดทําตารางเรียนตารางสอน ลงวัน เวลา 

ลงหองเรียน  

- จั ด ทํ า ล ง  Paper โ ด ยมี แบบฟอร ม 

นักศึกษาแยกตามสาขา ตามหมู เรียน  

ตารางหองเรียน 

- จัดตารางสอบ ลงวันเวลาสอบ แยกตาม

สาขา ตามหมูเรียน   

2.1.4 บันทึกขอมูลลงระบบทะเบียน +คียขอมูลรายวิชา

ตางคณะในระบบ (ปรับflow-กรณีมีผูสอนตางคณะ)  

(ไมเกิน100 กลุมเรียน) 

-  นํารายวิชาท้ังหมดท่ีจัดมือเรียบรอยแลว 

มาคียลงระบบทะเบียน  

3 ตารางเรียน 

ตารางหอง 

ตารางสอน 

 

  2  

2.1.5 ตรวจสอบตารางสอนใหตรงกับแผนการเรียน - print ตารางเรียน แยกตามสาขา ตาม

หมูเรียน  ตารางสอน  ตารางหอง ท้ังหมด

จากระบบ 

- นํามาตรวจสอบความถูกตองเพ่ือไมให

ซ้ําซอน 

3 ตารางเรียน 

ตารางหอง 

ตารางสอน 

 

  2  

2.1.6 แจงผูสอนผู เรียนตรวจสอบตารางสอนทาง

เว็บไซต/สําเนา พรอมติดประกาศในบอรด 

 3   2   

รวม 40 5 11  

รวมระยะเวลาท้ังหมด 45 1 35  
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3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

3.1 กองบริการการศึกษา ตารางสอน  

   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา 

4.2 ประสบการณทํางาน 
 

 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน 45…… นาที/..1.... ช่ัวโมง/.35.. วัน 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....อาจารย ดร ศุภรา เจรญิภูมิ....... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก  การจัดทําตารางสอน/สอนตางคณะ (สําหรับ 100 หมูเรียน) 

ชื่อ นางสาววรีญา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 02 – 11  

งาน            หลักสูตรและการสอน กิจกรรมหลัก  การจัดทําตารางสอน/สอนตางคณะ  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ    ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

1. วัตถุประสงค 

        1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดทําตารางสอน/สอนตางคณะ (สําหรับ 100 หมูเรียน) 

        1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําตารางสอน/สอนตางคณะ (สําหรับ 100 หมูเรยีน) 

 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําตารางสอน/สอนตางคณะ (สําหรับ 100 หมูเรียน) 

    ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 ทําบันทึกสงแบบฟอรมตารางเรียน และ แบบฟอรมวัน – เวลา ท่ีอาจารยไมสะดวกสอน ใหกับหัวหนาสาขาจัดตารางสอน+ กรณีสอนตาง

คณะใหทําบันทึกขอผูสอนตางคณะ 

    3.2 ตรวจสอบรายวิชาใหตรงกับแผนการเรียน 

    3.3 จัดตารางเรียน ตารางหอง ตารางผูสอน โดยยึดเอกสารจากหัวหนาสาขาเพ่ือใหตรงกับความตองการของอาจารยผูสอน 

     3.4 ทําบันทึกไปยังหัวหนาสาขา กรณีไมมีอาจารยผูสอน 

     3.5 บันทึกขอมูลลงระบบทะเบียน + คียขอมูลรายวิชาตางคณะในระบบ (ปรับflow-กรณีมีผูสอนตางคณะ) 

     3.6 แจงผูสอนผูเรียนตรวจสอบตารางสอนทางระบบ e – office  และพรอมติดประกาศในบอรดประชาสัมพันธ 

     
 

 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน  1  หนวยงาน 

  5.1 กองบริการการศึกษา 

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 

จํานวน 

 

45 

 

นาที 

 

1 

 

ช่ัวโมง 35 

 

วัน 

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 2 ฉบับ  

 7.1 แบบฟอรมวนั – เวลา  

สะดวกสอนของอาจารย 

7.2 แบบฟอรมตารางเรียน 

 

 

 1 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....อาจารย ดร ศุภรา เจรญิภูมิ....... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา /อาจารย์ ต่างคณะ นาที ชม. วัน

1

ทําบันทึกส่งแบบฟอร์มตาราง

เรียน และ แบบฟอร์มวัน – 

เวลา ที่อาจารย์ไม่สะดวก

สอน ให้กับหัวหน้าสาขาจัด

ตารางสอน+ กรณีสอนต่าง

คณะให้ทําบันทึกขอผู้สอน

ต่างคณะ

20

ทําบันทึกส่งแบบฟอร์ม

ตารางเรียน แบบฟอร์มวัน

 – เวลา ที่อาจารย์ไม่

สะดวกสอน

ความถูกต้องของรายวิชา

จากแผนการเรียน

รายวิชาจากแผนการเรียน

ทั้งหมด

ร้อยละ 100 เอกสารสรุปรายวิชา

จากแผนการเรียน

ทั้งหมด

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

จัดตารางเรียน ตารางห้อง 

ตารางผู้สอน โดยยึดเอกสาร

จากหัวหน้าสาขาเพื่อให้ตรง

กับความต้องการของ

อาจารย์ผู้สอน

3 6

เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางห้อง 

(paper)

ความถูกต้องของตาราง

เรียน ตารางสอน ตารางห้อง

(paper)

เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางห้อง

(paper)

ร้อยละ 100 เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตาราง

ห้อง(paper)

4
ทําบันทึกไปยังหัวหน้าสาขา 

1.กรณีไม่มีอาจารย์ผู้สอน
20

บันทึกข้อความ ความถูกต้องของบันทึก

ข้อความ

บันทึกข้อความ ร้อยละ 90 บันทึกข้อความ

5

บันทึกข้อมูลลงระบบทะเบียน

 + คีย์ข้อมูลรายวิชาต่าง

คณะในระบบ (ปรับflow-

กรณีมีผู้สอนต่างคณะ )

3

เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางห้อง

ความถูกต้องของตาราง

เรียน ตารางสอน ตารางห้อง

เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางห้อง

ร้อยละ 100 เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางห้อง

เวลา
ตัวชี้วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั้น
ตอ

น

กิจกรรมรอง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ....การจัดทําตารางสอน/สอนต่างคณะ (สําหรับ 100 หมู่เรียน)....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง .....40.... นาท/ี .......5.. ชั�วโมง/ .........11.... วัน 

รายละเอียดกิจกรรมา (งานที่สัมพันธ)์
ผลลัพท์

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

หัวหน้าสาขาวิชาจัดตาราง

เรียนลงนาม

แจ้ง/บันทึกส่ง

แบบฟอร์มตารางเรียน / 

แบบฟอร์มการยืนยันวัน 

- เวลา สอน แยกตาม

สาขาวิชาให้ส่งรายชื่อ

อาจารย์ผู้สอน

เร่ิมต้น

นํารายวิชามาจัดทํา

ตารางเรียน ตารางห้อง 

ตารางผู้สอน

สง่ให้ต่างคณะจัดผุ้สอน

คีย์ข้อมลูลงระบบ

ทะเบียน

ตรวจสอบรายวิชา

ทําบันทึกไปยังหัวหน้า

สาขาวิชา เพื่อใส่รายชื่อ

ผู้สนอให้ครบถ้วน

ลงนาม
หัวหน้าสาขาวิชาจัดหา

อาจารย์ผู้สอน
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6

แจ้งผู้สอนผู้เรียนตรวจสอบ

ตารางสอนทางระบบ e – 

office  และพร้อมติดประกาศ

ในบอร์ดประชาสัมพันธ์

2

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน 

ตารางห้องที่ถูกต้อง

ความถูกต้องของตาราง

เรียน ตารางสอน ตารางห้อง

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้อง

ที่ถูกต้อง

ร้อยละ 100 เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตาราง

ห้องที่ถูกต้อง

รวม 40 5 11

หมา1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จัดทํา  นางสาววรีญ  

2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                            ผู้อนุมัติ  อาจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน

3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม  อาจารย์ ดร ศุภรา เจริญภูมิ     ตําแหน่ง  (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)

ตําแหน่ง  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)                           วันที่  5 เมษายน  2559

ตัวชี�วัด (KQI)

ตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้องที่

ถูกต้อง

ตารางเรียน 

ตารางสอน ตาราง

ห้อง

ร้อยละ 100

พิมพ์ตารางเรียน  ตารางสอน 

ตารางห้อง ติดประกาศ

ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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2.12 การควบคุมตารางการใชหองเรียน 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานบริหารงานท่ัวไป 

ช่ือ นางสาววรีญา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร JD CIM - AS – 01 – 12 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน บริหารงานท่ัวไป.......................................................... กิจกรรมหลัก การควบคุมตารางการใชหองเรียน……………………………………………… 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อาจารย ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูม ิ ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การควบคุมตารางการใช

หองเรียน  

- หนวยนับ : ครั้ง 

- 2 ครั้ง /ป  

2.1.1 จัดทําตารางหองเรียน จัดแบบฟอรมตารางหองเรยีน 3 - แบบฟอรมตาราง

หองเรียน 
5 

   

2.1.2 นําขอมูลท่ีไดจากการจัดตารางสอน เฉพาะ

สวนของตารางหองเรียนกรอกลงในตารางหองเรียน 

นําขอมูลท่ีไดจากการจดัตารางสอน 

เฉพาะสวนของตารางหองเรียน จดัพิมพ

ลงในตารางหองเรยีน 

3  

10 

  

2.1.3 พิมพตารางหองใสแฟมหองเรียนเพ่ือควบคมุ

หอง 

พิมพตารางหองเรยีนแตละหองและจัดทํา

แฟมเอกสารสําหรับควบคุมหองเรยีน 

3 - ตารางหองเรียน 
15 

  

2.1.4 นําตารางหองไปติดยังหนาหองเรียน นําตารางหองไปติดท่ีบอรดหนาหองเรียน 3 - ตารางหองเรียน 15   

รวม 45    

รวมระยะเวลาท้ังหมด 15 2   
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3. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

หนวยงาน / ตําแหนงงานท่ีติดตอ เร่ืองท่ีตองติดตอ ความถี่ 

   

   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา 

4.2 ประสบการณทํางาน 
 

 

5. สรุปเวลาท่ีใชท้ังหมด จํานวน …15… นาที/...2... ช่ัวโมง/....... วัน 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....อาจารย ดร ศุภรา เจรญิภูมิ....... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การควบคุมตารางการใชหองเรียน 

ชื่อ นางสาววรีญา นามสกุล คลังแสง รหัสเอกสาร   CIM - AS – 01 – 12  

งาน            หลักสูตรและการสอน กิจกรรมหลัก การควบคุมตารางการใชหองเรียน  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ    ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการควบคุมตารางการใชหองเรียน 

    1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัตงิานในการควบคุมตารางการใชหองเรียน 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการควบคุมตารางการใชหองเรียน ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวน

เก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 จัดทําตารางหองเรียน 

 - จัดแบบฟอรมตารางหองเรียน 

    3.2  นําขอมูลทีไ่ดจากการจดัตารางสอน เฉพาะสวนของตารางหองเรียนกรอกลงในตารางหองเรียน 

 - นําขอมูลที่ไดจากการจัดตารางสอน เฉพาะสวนของตารางหองเรียน จัดพิมพลงในตารางหองเรียน 

    3.3  ปร้ินตารางหองใสแฟมหองเรียนเพื่อควบคุมหอง 

 - ปร้ินตารางหองเรียนแตละหองและจัดทาํแฟมเอกสารสําหรับควบคุมหองเรียน 

    3.4  นําตารางหองไปติดยังหนาหองเรียน 

 - นําตารางหองไปติดที่บอรดหนาหองเรียน 

 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน    -    หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน ....15... นาที/ ........2....... ชัว่โมง/ ......-....... วัน  

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช  จํานวน 2 ฉบับ 

7.1 แบบฟอรมตารางหองเรียน 1 

 

 

ลงนาม ....นางสาววรีญา คลังแสง….. ลงนาม .....นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....อาจารย ดร ศุภรา เจรญิภูมิ....... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) 

 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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3. งานทะเบียนและประมวลผลขอมูล 

                3.1 การเก็บรวบรวมคาระดับคะแนน 

 

   

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

                   งานทะเบียนและประมวลผล 

ช่ือ ……………………นางสาวนันทิกา…………………………………….......นามสกุล...............อนุโต................................................... รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 01 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การเก็บรวบรวมคาระดับคะแนน........................................................ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริญภูม…ิ………………….…………….  ตําแหนง ………………รองคณบดีฝายวิชาการ……………………………………..……… 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

     1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

 

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การเก็บรวบรวมคาระดับคะแนน 

- หนวยนับ : ครั้ง 

- 2 ครั้ง/ป 

  

2.1.1 บันทึกแจงหัวหนาสาขาวิชา/อาจารยทุกทาน - ทําบันทึกขอความแจงใหหัวหนา

สาขาวิชา/อาจารยทุกทานใหสงคาระดับ

คะแนนตามวัน/เวลาท่ีกําหนด 

3 บันทึกขอความขอให

สงคาระดับคะแนนใน

วัน/เวลาท่ีกําหนด 

15    

 

 

 

  

2.1.2 จัดทําใบรายวิชาท่ีสอน  3 แบบฟอรมสรุป

รายวิชาท่ีสอน 

30   

2.1.3 ตรวจสอบ/จดัทําใบสงในแบบเซ็นลายช่ือผูสง

เอกสาร 

-. อาจารยเซ็นเอกสารการสงคาระดับ

คะแนน 

3 เซ็นเอกสารสงคา

ระดับคะแนน 

 1  
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.4 สรุปรายงานผลคาระดับคะแนนเขาประชุม

คณะกรรมการวิชาการคณะ 

- นําเอกสารท่ีรวบรวมเขาประชุม

คณะกรรมการวิชาการคณะฯ 

3 สงเอกสารคาระดับ

คะแนนท้ังหมดเพ่ือ

นําเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการวิชาการ

คณะ 

 1  

รวม 45 2   

รวมระยะเวลาท้ังหมด 15 1 1  

 

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจรญิภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 
 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกอใหเกิดข้ันตอนในการสงคาระดับคะแนนมีความถูกตองและเก็บเพ่ือการตรวจประกันคุณภาพ 

 1.2 เพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติงานในหนวยงานและกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาท่ี 

 

2. ขอบเขตงาน 

เพ่ือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการเก็บรวบรวมเอกสารคาระดับคะแนนมีข้ันตอนและสามารถนํา 

ไปใชในการตรวจประกันคุณภาพในแตละสาขาวิชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานของวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

   3.1 บันทึกแจงหัวหนาสาขาวิชา/อาจารยทุกทานทราบขอใหสงคาระดับคะแนนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

        3.1.1 แจงหัวหนาสาขาวิชาประสานงานขอใหรวบรวมเอกสารคาระดับคะแนน 

   3.2 จัดทําใบรายวิชาท่ีสอนแตละวิชาเพ่ือดําเนินการใหสาขาวิชาสงและเซ็นเอกสาร 

        3.2.1 แบบฟอรมการเซ็นเอกสารของสาขาวิชาในการจัดสง 

        3.2.2 หัวหนาสาขาเซ็นรับรองในใบคาระดับคะแนนแตละรายวิชา 

   3.3 ตรวจสอบ/ใบรายงานคาระดับคะแนน  

         3.3.1 หัวหนาสาขาวิชาเซ็นกํากับแตละรายวิชาในคาระดับคะแนน       

   3.4 สรุปรายงานผลการสงคาระดับคะแนน เขาประประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย 

        3.4.1 เขาแฟมเอกสารเพ่ือสงเขาประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย 

        3.4.2 เก็บเขาแฟม ไวท่ีฝายวิชาการวิทยาลัย 

 

  

 

 

 

 กิจกรรมหลัก การเก็บรวบรวมคาระดับคะแนน 

ชื่อ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 01 

งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ขอมูล 

กิจกรรมหลัก การเก็บรวบรวมคาระดับคะแนน 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ    ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
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4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน 2 หนวยงาน  

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 15 นาที 1 ชั่วโมง 1 วัน 

  

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 แบบฟอรมการเซ็นเอกสารของ  1 ฉบับ  

 

 

  

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจรญิภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา /อาจารย์ นาที ชม. วัน

15



บันทึกข้อความ ระบบ E-office




บันทึกข้อความ ระบบ E-office
ความถูกต้องตามเนื้อหา แจ้งการส่งค่าระดับคะแนน ร้อยละ 100 บันทึกข้อความถูกต้อง

30 แบบฟอร์มการเซ็นเอกสาร ความถูกต้องของเอกสาร การเซ็นเอกสารครบทุกรายวิชา ร้อยละ 100 การเซ็นเอกสารในใบ

ค่าระดับคะแนน

1

3
ตรวจสอบใบรายงานการส่งค่า

ระดับคะแนนอาจารย์ลงชื่อ

แบบฟอร์มการเซ็นเอกสาร เซ็นเอกสารครบทุกฉบับ

เอกสารในการส่ง

การเซ็นเอกสารครบทุกรายวิชา ร้อยละ 100 การเซ็นเอกสารในใบ

ค่าระดับคะแนน

4

สรุปรายงานผลค่าระดับคะแนนเพื่อ

เข้าประชุมคณะกรรมการวิชาการ

คณะฯ

1      แฟ้มเอกสารค่าระดับคะแนน ใบเอกสารการเซ็นส่งและ

แฟ้มเอกสารค่าระดับคะแนน

ได้แฟ้มเอกสาร 2แฟ้ม ร้อยละ 100 ใบเอกสารการเซ็นส่ง

และแฟ้มเอกสารค่า

ระดับคะแนน

รวม 45 2

รวมระยะเวลาทั�งหมด 15 1 1

หมายเหตุ

1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..   ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ.....
3.  กําหนดให้  1 คน  ทํางาน 230 วัน/ปี (ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงาน) (ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

ผู้จัดทํา ผ้ควบคม ผ้อนมัติ

แฟ้มเอกสารค่า

ระดับคะแนน

เวลา

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั้น
ตอ

น

จัดทําใบรายวิชาที่สอน2

บันทึกแจ้งหัวหน้าสาขา/อาจารย์ทุก

ท่านทราบขอให้ส่งค่าระดับคะแนน

ตามระยะเวลาที่กําหนด

ตัวชี�วัด (KQI)

แฟ้มเอกสารค่าระดับคะแนน

ผลลัพท์กิจกรรมรอง ตัวชี้วัด (kqi)

1

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพันธ)์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล....      กิจกรรมหลัก ....การเก็บรวบรวมค่าระดับคะแนน...            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง......15…นาท/ี...1...ชั�วโมง/.......1....วัน

ร้อยละ 100

จุดควบคุม (control item) เป้าหมาย

Yes

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

สง่ให้หัวหน้าสาขาวิชา/

อาจารย์

ลงนามเอกสาร

No

แจ้งให้สาขาวิชาส่งค่า

ระดับคะแนน

เร่ิมต้น

รวบรวมค่าระดับใน

สาขาวิชาฯ

พิมพ์แบบฟอร์มใบ

รายวิชาท่ีสอน

คณะกรรมการวิชาการ

เซ็นเอกสารการสง่

ค่าระดับคะแนน

ตรวจสอบการเซ็นเอกสาร

การส่งของแต่ละสาขาวิชา

สง่เอกสารเข้า

แฟ้มเอกสารค่าระดับ

คะแนนแต่ละสาขาวิชา

ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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      3.2 การสงเกรดผานระบบ Internet (ขออนุมัติเกรดในระบบ มหาวิทยาลัย) 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

                        งานทะเบียนและประมวลผล 

ช่ือ ………………นางสาวนันทิกา…………………………………….......นามสกุล ............อนุโต.............................................. รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 04 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การสงเกรดผานระบบ Internet................................................................ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริญภูม…ิ………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………………………………. 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2 . 1  ก า ร ส ง เ ก ร ด ผ า น ร ะ บ บ 

Internet  

- หนวยนับ : ครั้ง 

- 2 ครั้ง/ป 

  

 

 

2.1.1 บันทึกแจงหัวหนาสาขาวิชา /อาจารยทุกทาน

ทราบ ขอใหสงคาระดับคะแนนในวันเวลากําหนด 

- พิมพบันทึกขอความE-office ลงนามรอง

คณบดฝีายวิชาการ 

- แจงหัวหนาสาชาวิชา/อาจารยทุกทานสง

เกรดในระบบออนไลน ตามกําหนดเวลา 

3 -บันทึกขอความ 

15     

 

2.1.2 จัดทําใบรายวิชาท่ีสอน -  จัดทําใบรายงานรายวิชาท่ีสอน เพ่ือ

อาจารยมาสงและเซ็นช่ือสง 

3 -ใบรายงานรายวิชา

ท่ีสอน 
30     

2.1.3 ตรวจสอบ/จดัทําสรุปเกรดท่ีสงในระบบ

ออนไลน ท้ังหมดของแตละภาคเรยีน 

- ตรวจสอบรายวิชาท่ีสงเกรดในระบบ

ออนไลนท้ังหมด 

- ดึงขอมูลและจดัทําสรุปเกรดท่ีสงในระบบ

ออนไลนท้ังหมด 

3 -สรุปเกรดท่ีสงใน

ระบบออนไลน 
  1   
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.4 สรุปนําเกรดท่ีสงในระบบออนไลน ท้ังหมด เขา

ท่ีประชุมอนุมัตผิลการเรียนของคณะกรรมการประจํา

คณะ/คณะกรรมการวิชาการคณะ 

 

 

- สรุปนําเกรดท่ีสงในระบบออนไลน ท้ังหมด 

เขาท่ีประชุมอนุมตัิผลการเรียน 

- ประชุมอนุมัตผิลการเรยีน 

3  

  1   

2.1.5 สรุปมติท่ีประชุมอนุมัตผิลการเรยีน - จัดทําสรุปมติท่ีประชุมอนุมัตผิลการเรยีน 3 -มติท่ีประชุม   2   

2.1.6 ยืนยันสงเกรดเขาระบบฝายทะเบียนออนไลน 

(rg.ssru.ac.th) 

- เขาไปยืนยันสงเกรดเขาระบบฝายทะเบียน

ออนไลน ทีละรายวิชาจนครบ 

3 -ขอมูลการยื่นยันสง

เกรด     1 

 

 

2.1.7 สงบันทึกขอความแนบรายงานผลคาระดับ

คะแนน พรอมแนบ มติท่ีประชุมอนุมัติไปยังกอง

บริการการศึกษา เพ่ือแสดงขอมลูในระบบใหนักศึกษา

ทราบ 

- พิมพบันทึกขอความ E-office แนบ

รายงานผลคาระดับคะแนนและมติท่ีประชุม

อนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา 

3 -บันทึกขอความ 

-รายงานผลคาระดับ

คะแนน 

มติท่ีประชุม 

15     

รวม  5 1  

รวมระยะเวลาท้ังหมด  1 5  

 

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจรญิภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การสงเกรดผานระบบออนไลน (rg.ssru.ac.th) 

 

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

งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ขอมูล 

กิจกรรมหลัก การสงเกรดผานระบบออนไลน (rg.ssru.ac.th) 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ    ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการสงเกรดผานระบบออนไลน (rg.ssru.ac.th) 

 1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการสงเกรดผานระบบออนไลน (rg.ssru.ac.th) 

 

2. ขอบเขตงาน 

            ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบตัิงานในการสงเกรดผานระบบออนไลน (rg.ssru.ac.th) 

     ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบท่ีมีสวนเก่ียวของ 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

         3.1 บันทึกแจงหัวหนาสาขาวิชา /อาจารยทุกทานทราบ ขอใหสงคาระดับคะแนนในวันเวลากําหนด 

 - พิมพบันทึกขอความE-office ลงนามรองคณบดีฝายวิชาการ 

          - แจงหัวหนาสาชาวิชา/อาจารยทุกทานสงเกรดในระบบออนไลน ตามกําหนดเวลา 

         3.2 จัดทําใบรายวิชาท่ีสอน 

 -  จัดทําใบรายงานรายวิชาท่ีสอน เพ่ืออาจารยมาสงและเซ็นชื่อสง 

         3.3 ตรวจสอบ/จัดทําสรุปเกรดท่ีสงในระบบออนไลน ท้ังหมดของแตละภาคเรียน 
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 - ตรวจสอบรายวิชาท่ีสงเกรดในระบบออนไลนท้ังหมด 

           - ดึงขอมูลและจัดทําสรุปเกรดท่ีสงในระบบออนไลนท้ังหมด 

        

         3.4 สรุปนําเกรดท่ีสงในระบบออนไลน ท้ังหมด เขาท่ีประชุมอนุมัติผลการเรียนของคณะอนุกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 - สรุปนําเกรดท่ีสงในระบบออนไลน ท้ังหมด เขาท่ีประชุมอนุมัติผลการเรียน 

              - ประชุมอนุมัติผลการเรียน 

          3.5 สรุปมติท่ีประชุมอนุมัติผลการเรียน 

 - จัดทําสรุปมติท่ีประชุมอนุมัติผลการเรียน  

          3.6 ยืนยันสงเกรดเขาระบบฝายทะเบียนออนไลน (rg.ssru.ac.th) 

   - เขาไปยืนยันสงเกรดเขาระบบฝายทะเบียนออนไลน ทีละรายวิชาจนครบ 

          3.7 สงบันทึกขอความแนบรายงานผลคาระดับคะแนน พรอมแนบ มติท่ีประชุมอนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา     เพ่ือ

แสดงขอมูล ในระบบใหนกัศึกษาทราบ 

   - พิมพบันทึกขอความ E-office แนบรายงานผลคาระดับคะแนนและมติท่ีประชุมอนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา 

 

        4.  ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

        

 

5. 

 

การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

 

มีจํานวน 

 

2 

 

หนวยงาน 

 

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

 

6. 

 

ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 

จํานวน 

 

- 

 

นาที 

 

1 

 

ชั่วโมง 

 

5 

 

วัน 

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน - ฉบับ  
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ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน.. ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจริญภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี นาที ชม. วัน
1 บันทึกแจ้งหัวหน้าสาขาวิชา /อาจารย์ทุกท่าน

ทราบ ขอให้ส่งค่าระดับคะแนนในวันเวลา

กําหนด

15

บันทึกข้อความ ความถูกต้องของบันทึกข้อความ บันทึกข้อความ ร้อยละ 100 บันทึกข้อความ

2 จัดทําใบรายวิชาที่สอน

30

ใบรายงานรายวิชาที่สอน ความถูกต้องใบรายงานรายวิชาที่

สอน

ใบรายงานรายวิชาที่สอน ร้อยละ 100 ใบรายงานรายวิชาที่สอน

3 ตรวจสอบ/จัดทําสรุปเกรดที่ส่งในระบบ

ออนไลน์ ทั้งหมดของแต่ละภาคเรียน

1

สรุปเกรดที่ส่งในระบบออนไลน์ ความถูกต้องของสรุปเกรดที่ส่งใน

ระบบออนไลน์

สรุปเกรดที่ส่งในระบบออนไลน์ ร้อยละ 100 สรุปเกรดที่ส่งในระบบออนไลน์

4 สรุปนําเกรดที่ส่งในระบบออน์ไลน์ ทั้งหมด 

เข้าที่ประชุมอนุมัติผลการเรียนของ

คณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการ

วิชาการคณะ 1

5 สรุปมติที่ประชุมอนุมัติผลการเรียน

2

มติที่ประชุม ความถูกต้องของมติที่ประชุม มติที่ประชุม ร้อยละ 100 มติที่ประชุม

6 ยืนยันส่งเกรดเข้าระบบฝ่ายทะเบียนออนไลน์

 (rg.ssru.ac.th)

1 ข้อมูลการยื่นยันส่งเกรด ความถูกต้องของข้อมูลการยื่นยันส่ง

เกรด

ข้อมูลการยื่นยันส่งเกรด ร้อยละ 100 ข้อมูลการยื่นยันส่งเกรด

7 ส่งบันทึกข้อความแนบรายงานผลค่าระดับ

คะแนน พร้อมแนบ มติที่ประชุมอนุมัติไปยัง

กองบริการการศึกษา เพื่อแสดงข้อมูลใน

ระบบให้นักศึกษาทราบ

15 บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดับคะแนน

มติที่ประชุม

บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดับคะแนน

มติที่ประชุม

บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดับคะแนน

มติที่ประชุม

ร้อยละ 100

ร้อยะละ 100

ร้อยละ 100

บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดับคะแนน

มติที่ประชุม

5 1

1 5 ตัวชี้วัด (KQI) การส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์

1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..   ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ.....

การส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ (rg.ssru.ac.th)

2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ (ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงาน) (ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) (rg.ssru.ac.th)
3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี  

ผ้จัดทํา ผ้ควบคม ผ้อนมัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั้น
ตอ

น

กิจกรรมรอง เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา ........      งาน....งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล ....      กิจกรรมหลัก ....การส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ ....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน /หน่วย/ ครั�ง.......1..... นาที/ .......5........ ชั�วโมง/ ........-........ วัน 

รายละเอียดกิจกรรม(งานที่สัมพันธ์)

หมายเหต

กองบริการ

การศึกษา
นักศึกษา ผลลัพท์เวลา ตัวชี้วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)

ร้อยละ 100

รวม

รวมระยะเวลาทั�งหมด

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น

Yes

สง่ให้หัวหน้าสาขาวิชา/

อาจารย์

ลงนามเอกสาร

No

พิมพ์บันทึกข้อความ

แจ้งให้อาจารย์ผู้สอน

จัดทําใบรายงาน

รายวิชาท่ีสอน 

อาจารย์ผู้สอนลงคะแนน

ในระบบออนไลน์ 

ดึงข้อมลูและจัดทําสรุป

เกรดท่ีส่งในระบบออนไลน์

ตรวจสอบรายวิชาทีส่่ง

เกรดในระบบออนไลน์

นําเข้าท่ีประชุมอนุมัติผล

การเรียน

คณะกรรมการ

พจิารณาเผลการเรียน

อาจารย์ผู้สอนลงคะแนน

ในระบบออนไลน์ 

สรุปมติท่ีประชุมอนุมัติผล

การเรียน

ยื่นยันส่งเกรดเข้าระบบ

ทะเบียนออนไลน์

กองบริการฯ 

ดาํเนินการ

ลงนาม
No

Yes

พิมพ์บนัทึกข้อความแนบรายงาน

ผลคะแนน/มติท่ีประชุม

ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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3.3 การสงแกคาระดับคะแนน I และการขอสงระดับคะแนนลาขา  กรณีไมมีช่ือลงทะเบียน 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

                     งานทะเบียนและประมวลผล 

 

ช่ือ ……………นางสาวนันทิกา………………………………........นามสกุล .......................อนุโต........................................ รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 05 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การสงแกคาระดับคะแนน I และการขอสงระดับคะแนนลาชา...... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริญภูม…ิ………………….…………….  ตําแหนง …………………………รองคณบดฝีายวิชาการ…………………………..…… 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสว  
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การสงแกคาระดับคะแนน I  

และการขอสงระดับคะแนนลาชา  

กรณไีมมีช่ือลงทะเบียน  

- หนวยนับ : คํารอง 

- สถิติยอนหลัง 1 ป 

  

2.1.1 รับเอกสารการสงแกคาระดบัคะแนน I /รับใบ

รายการรับ-สงผลการเรียน จากอาจารยและตรวจสอบ

คะแนนใหตรงตามเกณฑ 

- รับเอกสารการแกคาระดับคะแนน I 

(กระดาษ) แนบใบรายการรับ-สงผลการ

เรียน 

- รับเอกสารการสงคาระดับคะแนนลาชา 

กรณไีมมีช่ือลงทะเบียน (กระดาษ) แนบใบ

รายการรับ-สงผลการเรียน 

75 -เอกสารการแกคา

ระดับคะแนน I 

-เอกสารสงคาระดับ

คะแนนกรณีไมช่ือ

ลงทะเบียน 

-ใบรายการรับ-

สงผลการเรียน 

10 

   

 

2.1.2 ตรวจสอบสถานะของนักศึกษา - ตรวจสอบสถานะของนักศึกษาวาพน

สภาพหรือไม รายวิชา ภาคเรียน และ

สถานะเกรดปจจบัุน 

75  10 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสว  
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

 2.1.3 จัดทําสรุปการสงแกคาระดบัคะแนน I และ 

จัดทําสรุปการสงคาระดับคะแนน กรณีท่ีไมมีช่ือใน

ระบบ 

 75 -สรุปการสงแกคา

ระดับคะแนน I  

-สรุปการสงคาระดับ

คะแนน กรณีท่ีไมมี

ช่ือในระบบ 

30 

   

 

 2.1.4 นําเอกสารแกคาระดับคะแนน I /นําสรุปการสง

คาระดบัคะแนน กรณีท่ีไมมีช่ือในระบบเขาท่ีประชุม

เขาท่ีประชุมอนุมตัิผลการเรียนของคณะ 

- นําเอกสารแกคาระดับคะแนน I /นําสรุป

การสงคาระดับคะแนน กรณีท่ีไมมีช่ือใน

ระบบ 

- ประชุมอนุมัติผลการเรยีน 

75 

 

  

1   

 

2.1.5 สงบันทึกขอความรายงานผลการประชุมอนุมัติ

ผลการเรยีนไปยังกองบริการการศกึษา 

- พิมพบันทึกขอความ E-office แนบ

รายงานผลคาระดับคะแนนและมติท่ีประชุม

อนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา 

75 

 

-บันทึกขอความ 

-รายงานผลคาระดับ

คะแนน 

-มติท่ีประชุม 

 

2   

2.1.6 เก็บใบรายการรับ-สงผลการเรียนไวท่ีคณะ 

เพ่ือใหนักศึกษามาติดตาม 

- เก็บใบรายการรับ-สงผลการเรียนไวท่ีคณะ 

รอนักศึกษามาตดิตาม 

-  จดบันทึกสงสมุดรับสงเกรดเก็บไวสําหรับ

เจาหนาท่ีและนักศึกษาตรวจสอบยอนหลังได 

75 

 

-ใบรายการรับสงผล

การเรยีน 

 

-สมุดรับสงเกรด 

 

20 

  

รวม 10 4   

รวมระยะเวลาท้ังหมด 30 4 44  

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจรญิภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การสงแกคาระดับคะแนน I และการขอสงระดับคะแนนลาขา  กรณีไมมีชื่อลงทะเบียน 

 

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

งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ขอมูล 

กิจกรรมหลัก การสงแกคาระดับคะแนน I และการขอสงระดับคะแนน  

ลาชากรณีไมมีชื่อลงทะเบียน 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ    ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการสงแกคาระดับคะแนน I และการขอสงระดับคะแนนลาขา  

กรณีไมมีชื่อลงทะเบียน 

 1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการสงแกคาระดับคะแนน I และการขอสงระดับคะแนนลาขา กรณีไมมีชื่อลงทะเบียน 

 

2. ขอบเขตงาน 

   ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการสงแกคาระดับคะแนน I และการขอสงระดับคะแนนลาขา กรณีไมมีชื่อ

ลงทะเบียน ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบท่ีมีสวนเก่ียวของ 

 

3. 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

         3.1 รับเอกสารการสงแกคาระดับคะแนน I /รับใบรายการรับ-สงผลการเรียน จากอาจารยและตรวจสอบคะแนนใหตรง

ตามเกณฑ 

 - รับเอกสารการแกคาระดับคะแนน I (กระดาษ) แนบใบรายการรับ-สงผลการเรียน 

- รับเอกสารการสงคาระดับคะแนนลาชา กรณีไมมีชื่อลงทะเบียน (กระดาษ) แนบใบรายการรับ-สงผลการเรียน 

       3.2 ตรวจสอบสถานะของนักศึกษา 
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 - ตรวจสอบสถานะของนักศึกษาวาพนสภาพหรือไม รายวิชา ภาคเรียน และสถานะเกรดปจจุบัน 

        

       3.3 จัดทําสรุปการสงแกคาระดับคะแนน I และ จัดทําสรุปการสงคาระดับคะแนน กรณีท่ีไมมีชื่อในระบบ  

       3.4 นําเอกสารแกคาระดับคะแนน I /นําสรุปการสงคาระดับคะแนน กรณีท่ีไมมีชื่อในระบบเขาท่ีประชุมเขาท่ีประชุม 

     อนุมัติผลการเรียนของวิทยาลัย 

 - นําเอกสารแกคาระดับคะแนน I /นําสรุปการสงคาระดับคะแนน กรณีท่ีไมมีชื่อในระบบ 

- ประชุมอนุมัติผลการเรียน 

      3.5 สงบันทึกขอความรายงานผลการประชุมอนุมัติผลการเรียนไปยังกองบริการการศึกษา 

 - พิมพบันทึกขอความ E-office แนบรายงานผลคาระดับคะแนนและมติท่ีประชุมอนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา 

      3.6 เก็บใบรายการรับ-สงผลการเรียนไวท่ีคณะ เพ่ือใหนักศึกษามาติดตาม 

 - เก็บใบรายการรบั-สงผลการเรียนไวท่ีคณะ รอนักศึกษามาติดตาม 

- จดบันทึกสงสมุดรับสงเกรดเก็บไวสําหรับเจาหนาท่ีและนักศึกษาตรวจสอบยอนหลังได 

 

4.  ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงาน 

 

 

 

 

มีจํานวน 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

หนวยงานอ่ืน 

 

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงาน

ท้ังหมด 

จํานวน 30 นาที        4 ชั่วโมง 44 วัน   

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1  แบบฟอรมคํารองใบรับ-

สงผลการเรียนลาชา 
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ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน.. ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจริญภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /คณบดี นาที ชม. วัน
1 รับเอกสารการส่งแก้ค่าระดับคะแนน I /รับใบ

รายการรับ-ส่งผลการเรียน จากอาจารย์และ

ตรวจสอบคะแนนให้ตรงตามเกณฑ์

10

เอกสารการแก้ค่าระดับคะแนน I

เอกสารส่งค่าระดับคะแนนกรณี

ไม่ชื่อลงทะเบียน

ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน

ความถูกต้องของเอกสารการแก้ค่าระดับ

คะแนน I

ความถูกต้องของเอกสารส่งค่าระดับ

คะแนนกรณีไม่ชื่อลงทะเบียน

ความถูกต้องของใบรายการรับ-ส่งผลการ

เรียน

เอกสารการแก้ค่าระดับคะแนน I

เอกสารส่งค่าระดับคะแนนกรณีไม่ชื่อ

ลงทะเบียน

ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เอกสารการแก้ค่าระดับคะแนน I

เอกสารส่งค่าระดับคะแนนกรณีไม่ชื่อ

ลงทะเบียน

ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน

2 ตรวจสอบสถานะของนักศึกษา

10

3 จัดทําสรุปการส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และ 

จัดทําสรุปการส่งค่าระดับคะแนน กรณีที่ไม่มีชื่อ

ในระบบ 30

 สรุปการส่งแก้ค่าระดับคะแนน I 

 

สรุปการส่งค่าระดับคะแนน กรณี

ที่ไม่มีชื่อในระบบ

 ความถูกต้องของสรุปการส่งแก้ค่าระดับ

คะแนน I 

 ความถูกต้องของสรุปการส่งค่าระดับ

คะแนน กรณีที่ไม่มีชื่อในระบบ

 สรุปการส่งแก้ค่าระดับคะแนน I 

 

สรุปการส่งค่าระดับคะแนน กรณีที่ไม่มี

ชื่อในระบบ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 สรุปการส่งแก้ค่าระดับคะแนน I 

 

สรุปการส่งค่าระดับคะแนน กรณีที่ไม่มี

ชื่อในระบบ

4 นําเอกสารแก้ค่าระดับคะแนน I /นําสรุปการส่ง

ค่าระดับคะแนน กรณีที่ไม่มีชื่อในระบบเข้าที่

ประชุมเข้าที่ประชุมอนุมัติผลการเรียนของคณะ

1

5 ส่งบันทึกข้อความรายงานผลการประชุมอนุมัติ

ผลการเรียนไปยังกองบริการการศึกษา
2 บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดับคะแนน

มติที่ประชุม

บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดับคะแนน

มติที่ประชุม

บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดับคะแนน

มติที่ประชุม

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดับคะแนน

มติที่ประชุม

6 เก็บใบรายการรับ-ส่งผลการเรียนไว้ที่คณะ 

เพื่อให้นักศึกษามาติดตาม
20 ใบรายการรับส่งผลการเรียน

สมุดรับส่งเกรด

ความถูกต้องของใบรายการรับส่งผลการ

เรียน

ความถูกต้องของสมุดรับส่งเกรด

ใบรายการรับส่งผลการเรียน

สมุดรับส่งเกรด

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ใบรายการรับส่งผลการเรียน

สมุดรับส่งเกรด

10 4

30 4 44

1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..   ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ.....

2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ (ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงาน) (ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี  ผ้จัดทํา ผ้ควบคม ผ้อนมัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ขั้น

ตอ
น

กิจกรรมรอง เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

ตัวชี�วัด (KQI)

การส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และการขอ

ส่งระดับคะแนนล่าข้า กรณีไม่มีชื่อ

ลงทะเบียน

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา ........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน ....      กิจกรรมหลัก ....การส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และการขอส่งระดับคะแนนล่าข้า กรณีไม่มีชื�อลงทะเบียน ....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน /หน่วย/ ครั�ง.......30...... นาที/ .........4........ ชั�วโมง/ ..........44.......... วัน 

รายละเอียดกิจกรรม(งานที่สัมพันธ)์

หมายเหต

กองบริการการศึกษา นักศึกษา ผลลัพท์เวลา

การส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และการขอ

ส่งระดับคะแนนล่าข้า กรณีไม่มีชื่อ

ลงทะเบียน

ตัวชี้วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)

ร้อยละ 100

รวม

รวมระยะเวลาทั�งหมด

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น

Yes

รับและตรวจสอบ

No
ส่งเอกสารการส่งแก้ค่าระดับ

คะแนน I /รับใบรายการรับ-ส่งผล

การเรียน

แจ้งนักศึกษา

นําเข้าท่ีประชุมอนุมัติผล

การเรียน

คณะกรรมการ

พจิารณาเผลการเรียน

อาจารย์ผู้สอนแก้ไขผลการ

เรียน

สรุปมติท่ีประชุมอนุมัติผล

การเรียน

กองบริการฯ 

ดาํเนินการ

ลงนาม
No

Yes

พิมพ์บนัทึกข้อความแนบรายงาน

ผลคะแนน/มติท่ีประชุม

ตรวจสอบสถานาของ

นักศึกษา

แจ้งอาจารย์ผู้สอน

No

จัดทําสรุปการส่งแก้ค่าระดับ I  / 

กรณีไม่มีชื่อในระบบ

Yes

No

Yes

เก็บใบรายการรับ-ส่งผลการ

เรียน/จดใส่สมุดรับส่งเกรด

ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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3.4 การสงคาระดับคะแนนผานระบบออนไลนลาชา 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

                   งานทะเบียนและประมวลผล 

ช่ือ …………………นางสาวนันทิกา………………………………....... นามสกุล ...........อนุโต.................................................... รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 08 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การสงคาระดับคะแนนผานระบบออนไลนลาชา........................................ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริญภูม…ิ………………….…………….  ตําแหนง ……………………รองคณบดีฝายวิชาการ………………………………..… 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การสงคาระดับคะแนน

ผานระบบออนไลนลาชา  

- หนวยนับ : คํารอง 

- สถิติยอนหลัง 1 ป 

  

 

2.1.1 รับและตรวจสอบ บันทึกขอความขอสงผลการ

เรียนลาชาจากอาจารยผูสอน 

-  รับบันทึกขอความสงผลการเรียนลาชาจาก

อาจารยผูสอน 

- ตรวจสอบการสงผลการเรียนในระบบ

ออนไลนวาลาชาหรือไม 

495 -บันทึกขอความ 

 

-ใบสงผลการเรียน

ในระบบออนไลน 

15    

 

2.1.2 รวบรวม บันทึกขอความ และ ใบสงผลการเรียน

ในระบบ 

- รวบรวมบันทึกขอความพรอมใบสงผลการ

เรียนในระบบของแตละวิชา 

495  
30    

2.1.3 นําเอกสารท้ังหมดเขาท่ีประชุมอนุมัติผลการ

เรียนของคณะ 
 

- นําเอกสารท้ังหมดเขาท่ีประชุมอนุมัติผล

การเรยีนของคณะ 

- ประชุมอนุมัตผิลการเรยีน 

495 -เอกสารการประชุม 

 1  

2.1.4 ยืนยันเกรดผานระบบออนไลน - เขาไปยืนยันสงเกรดเขาระบบฝายทะเบียน 495 -ขอมูลการยื่นยันสง 20   
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

ออนไลน ทีละรายวิชาจนครบ เกรด 

2.1.5 สงบันทึกขอความรายงานผลการประชุมอนุมัติ

ผลการเรยีนไปยังกองบริการการศกึษา 

- พิมพบันทึกขอความ E-office แนบ

รายงานผลคาระดับคะแนนและมติท่ีประชุม

อนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา 

495 -บันทึกขอความ 

-รายงานผลคาระดับ

คะแนน 

-มติท่ีประชุม 

15   

รวม 20 2   

รวมระยะเวลาท้ังหมด   165  

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจรญิภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การสงคาระดับคะแนนผานระบบออนไลนลาชา 

ชื่อ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 08 

งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ขอมูล 

กิจกรรมหลัก การสงคาระดับคะแนนผานระบบออนไลนลาชา 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ    ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการสงคาระดับคะแนนผานระบบออนไลนลาชา 

 1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการสงคาระดับคะแนนผานระบบออนไลนลาชา 

 

2. ขอบเขตงาน 

          ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการสงคาระดับคะแนนผานระบบออนไลนลาชา ตลอดจนหนวยงานและ

ผูรับผิดชอบท่ีมีสวนเก่ียวของ 

 

3. 

 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

                 3.1 รับและตรวจสอบ บันทึกขอความขอสงผลการเรียนลาชาจากอาจารยผูสอน 

 -  รับบันทึกขอความสงผลการเรียนลาชาจากอาจารยผูสอน 

- ตรวจสอบการสงผลการเรียนในระบบออนไลนวาลาชาหรือไม 

    3.2 รวบรวม บันทึกขอความ และ ใบสงผลการเรียนในระบบ 

 - รวบรวมบันทึกขอความพรอมใบสงผลการเรียนในระบบของแตละวิชา 

    3.3 นําเอกสารท้ังหมดเขาท่ีประชุมอนุมัติผลการเรียนของคณะ 

 - นําเอกสารท้ังหมดเขาท่ีประชุมอนุมัติผลการเรียนของคณะ 

- ประชุมอนุมัติผลการเรียน 

    3.4 ยืนยันเกรดผานระบบออนไลน 

- เขาไปยืนยันสงเกรดเขาระบบฝายทะเบียนออนไลน ทีละรายวิชาจนครบ 

    3.5 สงบันทึกขอความรายงานผลการประชุมอนุมัติผลการเรียนไปยังกองบริการการศึกษา 

 - พิมพบันทึกขอความ E-office แนบรายงานผลคาระดับคะแนนและมติท่ีประชุมอนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา 
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4.  ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

     

 

5. 

 

การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

 

มีจํานวน 

 

2 

 

หนวยงาน 

 

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

 

6. 

 

ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 

จํานวน 

 

- 

 

นาที 

 

 

 

ชั่วโมง 

 

165 

 

วัน 

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน - ฉบับ  

      

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน.. ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจริญภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /คณบดี นาที ชม. วัน
1 รับและตรวจสอบ บันทึกข้อความขอ

ส่งผลการเรียนล่าช้าจากอาจารย์ผู้สอน

15

บันทึกข้อความ

ใบส่งผลการเรียนในระบบ

ออนไลน์

ความถูกต้องของบันทึก

ข้อความ

ความถูกต้องของใบส่งผลการ

เรียนในระบบออนไลน์

บันทึกข้อความ

ใบส่งผลการเรียนในระบบ

ออนไลน์

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บันทึกข้อความ

ใบส่งผลการเรียน

ในระบบออนไลน์

2 รวบรวม บันทึกข้อความ และ ใบ

ส่งผลการเรียนในระบบ
30

3 นําเอกสารทั้งหมดเข้าที่ประชุมอนุมัติ

ผลการเรียนของคณะ

1

เอกสารการประชุม ความถูกต้องของเอกสารการ

ประชุม

เอกสารการประชุม ร้อยละ 100 เอกสารการประชุม

4 ยืนยันเกรดผ่านระบบออนไลน์ 20 ข้อมูลการยื่นยันส่งเกรด ความถูกต้องของข้อมูลการยื่น

ยันส่งเกรด

ข้อมูลการยื่นยันส่งเกรด ร้อยละ 100 ข้อมูลการยื่นยันส่ง

เกรด

5 ส่งบันทึกข้อความรายงานผลการ

ประชุมอนุมัติผลการเรียนไปยังกอง

บริการการศึกษา

15 บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดับคะแนน

มติที่ประชุม

บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดับคะแนน

มติที่ประชุม

บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดับคะแนน

มติที่ประชุม

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บันทึกข้อความ

รายงานผลค่า

ระดับคะแนน

มติที่ประชุม

20 2

165

1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อ..…..   ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ.....

3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี (ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงาน) (ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

ผ้จัดทํา ผ้ควบคม ผ้อนมัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ขั้น

ตอ
น

กิจกรรมรอง เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

ตัวชี�วัด (KQI)

การส่งค่าระดับคะแนนผ่าน

ระบบออนไลน์ล่าช้า

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล....      กิจกรรมหลัก ....การส่งค่าระดับคะแนนผ่านระบบออนไลน์ล่าช้า ....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง.......-....... นาท/ี .........-..... ชั�วโมง/ ..........165.......... วัน 

รายละเอียดกิจกรรม(งานที่สัมพันธ)์

หมาย
เหตุ

กองบริการการศึกษา

รวมระยะเวลาทั�งหมด

นักศึกษา ผลลัพท์เวลา

การส่งค่าระดับ

คะแนนผ่านระบบ

ออนไลน์ล่าช้า

ตัวชี้วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)

ร้อยละ 100

รวม

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น

Yes

รับและตรวจสอบ

No
แจ้งบันทึกข้อความขอส่ง

คะแนนล่าช้าผ่านระบบ

รวมรวมบันทึกข้อความ และ

ใบส่งผลการเรียน

นําเข้าท่ีประชุมอนุมัติผล

การเรียน

คณะกรรมการ

พจิารณาเผลการเรียน

อาจารย์ผู้สอนแก้ไขผลการ

เรียน

สรุปมติท่ีประชุมอนุมัติผล

การเรียน

ยื่นยันส่งเกรดเข้าระบบ

ทะเบียนออนไลน์

กองบริการฯ 

ดาํเนินการ

ลงนาม
No

Yes

พิมพ์บนัทึกข้อความแนบรายงาน

ผลคะแนน/มติท่ีประชุม

ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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4.5 การขอคืนสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและชําระคาลงทะเบียนลาชา 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานทะเบียนและประมวลผล 

ช่ือ……………นางสาวนันทิกา………………………………นามสกุล..............................อนุโต...................................... รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 06 

ฝาย บริการการศึกษา............................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การขอคืนสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและชําระคาลงทะเบียนลาชา 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ.......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริญภูม…ิ………………….…………….  ตําแหนง ………………รองคณบดีฝายวิชาการ……………………………………..………………… 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การขอคืนสภาพนักศึกษา/การ

ขอลงทะ เ บียน เรี ยนและ ชําระ

คาลงทะเบียนลาชา 

- หนวยนับ : คํารอง 

- สถิติยอนหลัง 1 ป 

  

2.1.1 นักศึกษายื่นใบคํารองและใบลงทะเบียนเรียน 

ตรวจสอบเอกสารและความถูกตอง 

- รับใบคํ าร องและใบลงทะเบียนเรี ยน 

ตรวจสอบสภาพการพนสภาพและกรอก

เอกสารถูกตองหรือไม 

30 -ใบคํารองฝาย

วิชาการ 

-ใบลงทะเบียนแสดง

รายวิชา 

5    

2.1.2  พิจารณารายละเอียดการลงทะเบียนวา 

ลงทะเบียนตามหลักสตูรหรือไม 

- พิจารณารายละเอียดของการลงทะเบียน

ตามหลักสูตรหรือไม 

- พิจารณามรีายวิชาท่ีลงทะเบียนตรงตาม

ภาคเรยีนหรือไม 

30  5   

2.1.3  ทํา Scan และจดัทําบันทึกขอความทาง E-

office สงกองบริการการศึกษา 

- Scan ใบคํารองและรายละเอียดของ

รายวิชาท้ังหมด 

30 -บันทึกขอความ 15   
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

- พิมพบันทึกขอความทาง E-office ผาน

รองคณบดีหรือคณบดีลงนาม สงกองบริการ

การศึกษา 

2.1.4 ติดตามตรวจสอบการยื่นเรือ่งสําเนาเอกสารและ

ติดตอนักศึกษา 

- ตรวจสอบและตดิตามการยื่นเรือ่ง 

ผลสําเร็จหรือไม 

- เมื่อดําเนินการเสร็จ สําเนาเอกสาร จัดเก็บ

แฟม และตดิตอนักศึกษามารับ 

30 -เอกสารคืนสภาพ

และลงทะเบียนเรียน

ลาชา 

30   

รวม 55    

รวมระยะเวลาท้ังหมด 30 6 3  

 

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจรญิภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การขอคืนสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและชําระคาลงทะเบียนลาชา 

 

ชื่อ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 06 

งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ขอมูล 

กิจกรรมหลัก การขอคืนสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรยีนและชําระ 

คาลงทะเบียนลาชา 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ    ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการขอคืนสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและชําระ

คาลงทะเบียนลาชา 

 1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการขอคืนสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและชําระคาลงทะเบียนลาชา 

 

2. ขอบเขตงาน 

   ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการขอคืนสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและชําระคาลงทะเบียนลาชา 

 ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบท่ีมีสวนเก่ียวของ 

 

3. 

 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

             3.1 นักศึกษายื่นใบคํารองและใบลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบเอกสารและความถูกตอง 

 - รับใบคํารองและใบลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบสภาพการพนสภาพและกรอกเอกสารถูกตองหรือไม 

    3.2 พิจารณารายละเอียดการลงทะเบียนวา ลงทะเบียนตามหลักสูตรหรือไม 

 - พิจารณารายละเอียดของการลงทะเบียนตามหลักสูตรหรือไม 

- พิจารณามีรายวิชาท่ีลงทะเบียนตรงตามภาคเรียนหรือไม 

    3.3 ทํา Scan และจัดทําบันทึกขอความทาง E-office สงกองบริการการศึกษา 

 - Scan ใบคํารองและรายละเอียดของรายวิชาท้ังหมด 

- พิมพบันทึกขอความทาง E-office ผานรองคณบดีหรือคณบดีลงนาม สงกองบริการการศึกษา 

     3.4 ติดตามตรวจสอบการยื่นเรื่องสําเนาเอกสารและติดตอนักศึกษา 

 - ตรวจสอบและติดตามการยื่นเรื่อง ผลสําเร็จหรือไม 

 - เม่ือดําเนินการเสร็จ สําเนาเอกสาร จัดเก็บแฟม และติดตอนักศึกษามารับ 
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4.  ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

       

 

 

 

 

 

5. 

 

 

การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

 

 

มีจํานวน 

 

 

2 

 

 

หนวยงาน 

 

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

 

6. 

 

ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 

จํานวน 

 

30 

 

นาที 

 

6 

 

ชั่วโมง 

 

3 

 

วัน 

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 2 ฉบับ  

 7.1  แบบฟอรมคํารองขอ

ลงทะเบียนเรียนลาชา 

7.2 แบบฟอรมคํารองขอคืนสภาพ

และรักษาสภาพการเปนนักศึกษา

ลาชา 

 1 

 

      1               

ฉบับ 

 

ฉบับ 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน.. ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจริญภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /คณบดี นาที ชม. วัน
1 นักศึกษายื่นใบคําร้องและใบ

ลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบเอกสาร

และความถูกต้อง

5

ใบคําร้องฝ่ายวิชาการ

ใบลงทะเบียนแสดงรายวิชา

ความถูกต้องของใบคําร้อง

ฝ่ายวิชาการ

ความถูกต้องของใบ

ลงทะเบียนแสดงรายวิชา

ใบคําร้องฝ่ายวิชาการ

ใบลงทะเบียนแสดงรายวิชา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ใบคําร้องฝ่าย

วิชาการ

ใบลงทะเบียนแสดง

รายวิชา

2 พิจารณารายละเอียดการลงทะเบียน

ว่า ลงทะเบียนตามหลักสูตรหรือไม่

5

3 ทํา Scan และจัดทําบันทึกข้อความ

ทาง E-office ส่งกองบริการการศึกษา
15 บันทึกข้อความ ความถูกต้องของบันทึก

ข้อความ

บันทึกข้อความ ร้อยละ 100 บันทึกข้อความ

4 ตรวจสอบการยื่นเรื่อง ผลสําเร็จหรือไม่

  สําเนาเอกสารและติดต่อนักศึกษา
30 เอกสารคืนสภาพและ

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า

ความถูกต้องของเอกสารคืน

สภาพและลงทะเบียนเรียน

เอกสารคืนสภาพและลงทะเบียน

เรียน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เอกสารคืนสภาพ

และลงทะเบียนเรียน

รวม 55
รวมระยะเวลาทั�งหมด 30 6 3

1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ
ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..   ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ.....

3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี  
(ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงาน) (ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

ผู้จัดทํา ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั้น
ตอ

น

กิจกรรมรอง เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

ตัวชี�วัด (KQI)

เอกสารคืนสภาพและลงทะเบียน

เรียนและชําระเงินค่าลงทะเบียน

ล่าช้า

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา ........      งาน....งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล ....      กิจกรรมหลัก ....การขอคืนสภาพนักศึกษา /การขอลงทะเบียนเรียนและชําระค่าลงทะเบียนล่าช้า ....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน /หน่วย/ ครั�ง......30...... นาที/ ........6...... ชั�วโมง/ ........3......... วัน 

รายละเอียดกิจกรรม(งานที่สัมพันธ)์

หมายเห

กองบริการการศึกษา นักศึกษา ผลลัพท์เวลา

เอกสารคืนสภาพ

และลงทะเบียน

เรียนและชําระเงิน

ค่าลงทะเบียนล่าช้า

ตัวชี้วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)

ร้อยละ 100

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

นักศึกษากรอกคําร้อง

พิจารณาลงนาม

ดาํเนินการในระบบ

ตรวจสอบผลสําเร็จ/

สําเนาเอกสาร

จัดเก็บลงแฟ้มเป็น

หลักฐาน

ลงนาม

No

No

Yes

ตรวจสอบสภาพของ

นักศึกษา/การกรอกเอกสาร

เร่ิมต้น

นักศึกษารับเอกสารท่ี

ดาํเนินการแล้ว

Yes

พิมพ์บนัทึกข้อความ

พร้อม Scan คําร้อง

พิจารณารายวิชาตรงตาม

หลักสูตรหรือไม่

ตรวจสอบรายวิชาตรงตาม

ภาคเรียน
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3.6 การสรุปคะแนนประเมินอาจารยท้ังสาขา/คณะ 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

                       งานทะเบียนและประมวลผล 

 

ช่ือ ……………………นางสาวนันทิกา……………………………………........นามสกุล.............อนุโต............................................. รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 09 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การสรุปคะแนนประเมินอาจารยท้ังสาขา/คณะ......................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริญภูม…ิ………………….…………….  ตําแหนง ……………………………รองคณบดฝีายวิชาการ.……………………… 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การสรุปคะแนนประเมิน 

อาจารยท้ังสาขา/คณะ 

- หนวยนับ : ครั้ง 

- 2 ครั้ง /ป 

  

2.1.1 ตรวจสอบขอมูลจากระบบงานทะเบียนและ

ประมวลผลดําเนินการผลคะแนนประเมินจากระบบ  

- ตรวจสอบขอมลูจากระบบงานทะเบียน

และประมวลผล วาถูกตองหรือไม จํานวน

กลุมตัวอยางเทาไร มรีายวิชาครบหรือไม 
 

3  

20   

 

2.1.2 รวบรวมโดยปริ้นรายงานคะแนนประเมินตอ

รายวิชา/อาจารย/คณะ 

- ปริ้นรายงานคะแนนประเมินตอรายวิชา/

อาจารย/คณะ 

- รวบรวมเก็บเอกสารลงในแฟม 
 

3 -รายงานคะแนน

ประเมินตอรายวิชา/

อาจารย/คณะ 

- แฟมเอกสาร 

 2  

2.1.3 สรุปคะแนนประเมินของอาจารย - ดึงขอมูลในระบบนํามาทําเปนตารางสรุป

คะแนนประเมินอาจารยตามรายวิชา/

อาจารยผูสอน/สาขาวิชา/คณะ 

3 -ตารางสรุปคะแนน

ตามรายวิชา/อาจารย

ผูสอน/สาขาวิชา/คณะ 

 2  



196 
 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

 

2.1.4 เสนอตอรองคณบดฝีายวิชาการ/คณบด/ี

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- เสนอตารางสรุปคะแนนประเมินอาจารย

ตามรายวิชา/อาจารยผูสอน/สาขา/คณะ 

เสนอตอผูบริหาร, อาจารยและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
 

3 -ตารางสรุปคะแนน

ตามรายวิชา/อาจารย

ผูสอน/สาขาวิชา/คณะ 15   

รวม 35 4   

รวมระยะเวลาท้ังหมด 45 6 1  

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจรญิภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการสรุปคะแนนประเมินอาจารยท้ังสาขา/คณะ 

 1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการสรุปคะแนนประเมินอาจารยท้ังสาขา/คณะ 

 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการสรุปคะแนนประเมินอาจารยท้ังสาขา/คณะ ตลอดจนหนวยงาน 

และผูรับผิดชอบท่ีมีสวนเก่ียวของ 

 

3. 

 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

          3.1 ตรวจสอบขอมูลจากระบบงานทะเบียนและประมวลผลดําเนินการผลคะแนนประเมินจากระบบ 

 - ตรวจสอบขอมูลจากระบบงานทะเบียนและประมวลผล วาถูกตองหรือไม จํานวนกลุมตัวอยางเทาไร มีรายวิชาครบ

หรือไม 

         3.2 รวบรวมโดยปริ้นรายงานคะแนนประเมินตอรายวิชา/อาจารย/คณะ 

 - บริ้นรายงานคะแนนประเมินตอรายวิชา/อาจารย/คณะ 

- รวบรวมเก็บเอกสารลงในแฟม 

         3.3 สรุปคะแนนประเมินของอาจารย 

 - ดึงขอมูลในระบบนํามาทําเปนตารางสรุปคะแนนประเมินอาจารยตามรายวิชา/อาจารยผูสอน/สาขาวิชา/คณะ 

          3.4 เสนอตอรองคณบดีฝายวิชาการ/คณบดี/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 - เสนอตารางสรุปคะแนนประเมินอาจารยตามรายวิชา/อาจารยผูสอน/สาขา/คณะ เสนอตอผูบริหารและ 

                หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

 

 กิจกรรมหลัก การสรุปคะแนนประเมินอาจารยท้ังสาขา/คณะ 

ชื่อ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 09 

งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ขอมูล 

กิจกรรมหลัก การสรุปคะแนนประเมินอาจารยท้ังสาขา/คณะ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ    ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
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     4.  ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

       

 

5. 

 

การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

 

มีจํานวน 

 

- 

 

หนวยงาน 

 

 

6. 

 

ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 

จํานวน 

 

45 

 

นาที 

 

6 

 

ชั่วโมง 

 

1 

 

วัน 

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน - ฉบับ  

      

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน.. ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจริญภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา /อาจารย์ นาที ชม. วัน

1

ตรวจสอบข้อมูลจาก

ระบบงานทะเบียนและ

ประมวลผลดําเนินการผล

คะแนนประเมินจากระบบ

20

2

รวบรวมโดยปริ้นรายงาน

คะแนนประเมินต่อรายวิชา/

อาจารย/์คณะ

2

รายงานคะแนนประเมินต่อ

รายวิชา/อาจารย์/คณะ

แฟ้มเอกสาร

ความถูกต้องของรายงาน

คะแนนประเมินต่อรายวิชา /

อาจารย์/คณะ

แฟ้มเอกสาร

รายงานคะแนนประเมินต่อ

รายวิชา/อาจารย์/คณะ

แฟ้มเอกสาร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

รายงานคะแนนประเมิน

ต่อรายวิชา/อาจารย์/คณะ

แฟ้มเอกสาร

3
สรุปคะแนนประเมินของ

อาจารย์

2 ตารางสรุปคะแนนตาม

รายวิชา/อาจารย์ผู้สอน/

สาขาวิชา/คณะ

ความถูกต้องของตารางสรุป

คะแนนตามรายวิชา /อาจารย์

ผู้สอน/สาขาวิชา/คณะ

ตารางสรุปคะแนนตาม

รายวิชา/อาจารย์ผู้สอน/

สาขาวิชา/คณะ

ร้อยละ 100 ตารางสรุปคะแนนตาม

รายวิชา/อาจารย์ผู้สอน/

สาขาวิชา/คณะ

4

เสนอต่อรองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/คณบดี/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

15 ตารางสรุปคะแนนตาม

รายวิชา/อาจารย์ผู้สอน/

สาขาวิชา/คณะ

ความถูกต้องของตารางสรุป

คะแนนตามรายวิชา /อาจารย์

ผู้สอน/สาขาวิชา/คณะ

ตารางสรุปคะแนนตาม

รายวิชา/อาจารย์ผู้สอน/

สาขาวิชา/คณะ

ร้อยละ 100 ตารางสรุปคะแนนตาม

รายวิชา/อาจารย์ผู้สอน/

สาขาวิชา/คณะ

35 4

45 6 1

1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..   ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศภรา เจริญภ.....

2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ (ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงาน) (ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผ้จัดทํา ผ้ควบคม ผ้อนมัติ

การสรุปคะแนนประเมิน

อาจารย์ทั้งสาขา/คณะ

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kqi) เป้าหมาย ผลลัพท์เวลา

รวมระยะเวลาทั�งหมด

หมาย
เหตุ

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน ...งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล....      กิจกรรมหลัก ...การสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ทั�งสาขา/คณะ....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง .......45....... นาท/ี .........6........ ชั�วโมง/ ..........1......... วัน 

คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100ตัวชี�วัด (KQI)

การสรุปคะแนนประเมิน

อาจารย์ทั้งสาขา/คณะ

ขั้น
ตอ

น

รวม

กิจกรรมรอง

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ดึงข้อมลูในระบบและจัดทํา

ตารางสรุปคะแนนประมิน

เร่ิมต้น

ตรวจสอบข้อมลูจาก

ระบบทะเบียน

รับทราบ/นําไปใช้

นําเสนอให้กับผู้บริหาร/

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

บริน้รายงานคะแนน

ประเมิน

รวบรวมและจัดเก็บ

ใส่แฟ้ม

รับทราบ/นําไปใช้รับทราบ/นําไปใช้

 

ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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 3.7 การจัดทําซองอาจารยท่ีปรึกษา 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานทะเบียนและประมวลผล 

 

ช่ือ ………………นางสาวนันทิกา………………………………………....... นามสกุล .................อนุโต.......................................... รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 1 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การจัดทําซองอาจารยท่ีปรึกษา.................................................................. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริญภูม…ิ………………….…………….  ตําแหนง ………………รองคณบดีฝายวิชาการ……………………………………………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดทําซองอาจารยท่ีปรึกษา 

- หนวยนับ : หมูเรียน 

- จํานวนหมูเรียน 

 

2.1.1 ดําเนินการทําขอมูลรายละเอียดหนาซอง พิมพรายละเอียดขอมูลตางๆ  35 ใ บ ป ะ ห น า ซ อ ง

เอกสาร 
5 

  

 

2.1.2 ดําเนินการทําเลมรับ-สงซองเอกสาร พิมพรายละเอียดการรับ-สงซองเอกสารใน

แตละภาคเรียน 

35 เลมเอกสารการ

รับ-สง 
30 

  

2.1.3 ดําเนินการจัดทําใบรายช่ือ นําขอมูลรายช่ือนักศึกษาจากระบบงาน

ทะเบียน คัดลอกมาใสในแบบฟอรม 

35 ใบรายช่ือ 
5 

  

2.1.4 บรรจุใบรายช่ือและเอกสารตางๆลงในซอง นับแบบฟอรม เอกสารบันทึกการให

คําปรึกษา (อป.4) ตามจํานวนในใบรายช่ือ 

พรอมใสใบรายช่ือลงในซอง 

35 เอกสารบันทึกการ

ใหคําปรึกษา (อป.

4) 

8 

  

2.1.5 ตรวจสอบซองเอกสาร  35  2   
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.6 ดําเนินการสงไปยังสาขาวิชา ซองเอกสารอาจารยท่ีปรึกษา 

สมุดเซ็นรับ-สงเอกสาร 

35 ล า ย เ ซ็ น รั บ -ส ง 

เ อกสา ร ถูกต อ ง 

ครบถวน 

10 

  

รวม 60    

รวมระยะเวลาท้ังหมด 50 5 1  

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจรญิภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การจัดทําซองอาจารยท่ีปรึกษา 

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

งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ขอมูล 

กิจกรรมหลัก การจัดทําซองอาจารยท่ีปรึกษา 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ    ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําซองอาจารยท่ีปรึกษา ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบท่ีมีสวน

เก่ียวของ 
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3. ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

         3.1  ดําเนินการทําขอมูลรายละเอียดหนาซอง 

           -  พิมพรายละเอียดขอมูลตางๆ 

         3.2 ดําเนินการทําเลมรับ-สงซองเอกสารในแตละภาคเรียน 

          - พิมพรายละเอียดการรับ-สงซองเอกสารในแตละภาคเรียน 

         3.3 ดําเนินการจัดทําใบรายชื่อ 

          - นําขอมูลรายชื่อนักศึกษาจากระบบงานทะเบียน คัดลอกมาใสในแบบฟอรม 

         3.4 บรรจุใบรายชื่อและเอกสารตางๆลงในซอง 

          - นับแบบฟอรมเอกสารบันทึกการใหคําปรึกษา (อป.4) ตามจํานวนในใบรายชื่อ พรอมใสใบรายชื่อลงในซอง 

         3.5 ตรวจสอบซองเอกสาร 

         3.6 ดําเนินการสงไปยังสาขาวิชา 

          - นําซองเอกสารไปยังอาจารยท่ีปรึกษาสาขาวิชา 

 

 

4.  ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      

      



204 
 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน - หนวยงาน 

 

6. 

 

ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 

จํานวน 

 

50 

 

นาที 

 

5 

 

ชั่วโมง 

 

1 

 

วัน 

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1  แบบฟอรมคํารองบันทึกการ

ใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 

จํานวน       1  ฉบับ  

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน... ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจริญภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ภาควิชา/สาขาวิชา นาที ชม. วัน

 
 


1 ดําเนินการทําข้อมูลรายละเอียดหน้าซอง 5

ร้อยละ 100 เอกสาร

รายละเอียดหน้าซอง

2 ดําเนินการทําเล่มรับ-ส่งซองเอกสาร 30

ร้อยละ 100 เล่มรับ-ส่งซอง

เอกสาร

3 ดําเนินการจัดทําใบรายชื่อ 5

ร้อยละ 100 ใบรายชื่อนักศึกษา

4 บรรจุใบรายชื่อและเอกสารต่างๆลงในซอง 8

ร้อยละ 100 แบบฟอร์ม(อป.4)

ใบรายชื่อนักศึกษา

5 ตรวจสอบซองเอกสาร 2

ร้อยละ 100 เอกสารถูกต้อง

ครบถ้วน

6 ดําเนินการส่งไปยังภาควิชา/สาขาวิชา 10

ร้อยละ 100 ชองเอกสาร
อาจารย์ที่ปรึก

60 ร้อยละ  100

- - 5

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมา  1 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..   ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย์  กลีบบัวบาน....

2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ (ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงาน)

3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้จัดทํา ผู้ควบคุม

 แบบฟอร์มเอกสารบันทึกการ

ให้คําปรึกษา (อป. 4)

ตัวชี้วัด  (KQI) 

ร้อยละความสําเร็จใน
ซองอาจารย์ที่ปรึกษา
ตามเวลาที่กําหนด

ซองอาจารย์ที
ปรึกษา

รายละเอียดเล่มรับ -ส่งซอง

เอกสาร

 - ชองเอกสารอาจารย์
 - สมุดเซ็นรับ-ส่งซองเอกส

ลายเซ็นรับ-ส่ง เอกสารถูกต  
ครบถ้วน

ชองเอกสารอาจารย์ท
สมุดเซ็นรับ-ส่งซองเอกสา

เอกสารถูกต้องครบถ้วน

ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศภรา เจริญภมิ.....

(ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงาน)

ผ้อนมัติ

รวม

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อสาขา 

วิชา ชั้นปี และหมู่เรียนถูกต้อง

รายละเอียดข้อมูลในเล่มรับ-

ส่งถูกต้อง

รายชื่อนักศึกษาถูกต้อง

แบบฟอร์มถูกต้องตามจํานวน

นักศึกษา

เอกสารถูกต้องครบถ้วน

 - คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

 - ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ ในแต่ละ

ภาคเรียน

 - คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

 - ใบรายชื่อนักศึกษา ตามสาขา

และหมู่เรียน

 - แบบฟอร์มเอกสารบันทึกการ

ให้คําปรึกษา (อป. 4)

รวมระยะเวลาทั้งหมด

คู่มือการปฏิบัติงาน  Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....ทะเบียนและประมวลผลข้อมูล....      กิจกรรมหลัก  ..ซองอาจารย์ที่ปรึกษา  ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง  ......5......วัน.....-........ ชั่วโมง.......-.......นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานที่สัมพันธ)์ เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

เอกสารรายละเอียดหน้าซอง

 ใบรายชื่อนักศึกษา ตามสาขา

และหมู่เรียน

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมตน

พิมพรายละเอียดขอมูลตางๆ

พิมพรายละเอียดการรับ-สง
ซองเอกสาร

คัดลอกรายช่ือนักศึกษามาใสใน
แบบฟอรม

นับแบบฟอรม (อป.4) พรอมใบ
รายช่ือบรรจุลงซอง 

สงซองไปยังภาควิชา/สาขาวิชา

ส้ินสุด

ตรวจสอบ

yes

no
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3.8 การย่ืนคํารองขอสอบภายหลัง 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานทะเบียนและประมวลผล 

ช่ือ …………………นางสาวนันทิกา…………………………………...นามสกุล ...................................อนุโต.................................................... รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 10 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การยื่นคํารองขอสอบภายหลัง..................................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริญภูม…ิ………………….…………….  ตําแหนง …………………รองคณบดีฝายวิชาการ…………………………………..…………… 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

     1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน  และเปนลายลักษณอักษร 

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1. การยื่นคํารองขอสอบภายหลัง 

- หนวยนับ : คํารอง 

- สถิตยิอนหลัง  1 ป 

 

2.1.1.รับคํารองจากนักศึกษา  - พิจารณาเน้ือหาคํารองของนักศึกษา 15 แบบฟอรมคํารอง 10    

2.1.2. ตรวจสอบเอกสารคํารอง  - ตรวจสอบความถูกตองของคํารองให

กรอกอยางถูกตอง 

15 ขอมูลของเอกสาร 20    

2.1.3 นําสงเขาคณะกรรมการวิขาการ/คณะกรรมการท่ี

แตตั้งพิจารณา 

 - นํ า เ สนอคณะกร รมกา ร วิ ช าก า ร

พิจารณา 

15 ตนฉบับ    1    

2.1.4 ประกาศอนุมัติผลการพิจารณาการขอสอบ

ภายหลัง 

 - จัดทําประกาศการอนุมัติผลขอสอบ

ภายหลัง 

15 ประกาศ 10     

2.1.5 แจงอาจารย/นักศึกษารับประกาศเพ่ือขอสอบ  - แจงนักศึกษารับเอกสารประกาศการ

อนุมัติเพ่ือนําไปขอสอบกับอาจารยผูสอน 

15 เอกสารประกาศ

การอนุมัติ 

10    
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

รวม 50 1   

รวมระยะเวลาท้ังหมด 30 6 3  

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจรญิภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การยื่นคํารองขอสอบภายหลัง 

ชื่อ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 10 

งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ขอมูล 

กิจกรรมหลัก การยื่นคํารองขอสอบภายหลัง 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ    ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหเขาใจงานตามกระบวนการท่ีถูกตอง 

 1.2 เพ่ือใหเปนวิธีการปฏิบัติงาน 

 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการยื่นคํารองขอสอบภายหลัง 

 

3. 

 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

          33.1 รับคํารองจากนักศึกษา 

          -พิจารณาเนื้อหาคํารอง 

    3.2 ตรวจสอบเอกสารคํารอง 

          -ตรวจสอบความถูกตองของคํารองใหกรอกอยางถูกตอง 

    3.3 นําสงเขาคณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการท่ีแตงตั้งพิจาณา 

         -นําเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา 

    3.4 ประกาศอนุมัติผลการพิจารณาขอสอบภายหลัง 

         -จัดทําประกาศการอนุมัติการขอสอบภายหลัง 

    3.5 แจงอาจารย/นักศึกษารับประกาศเพ่ือขอสอบ 

         - แจงนักศึกษารับเอกสารประกาศอนุมัติเพ่ือนําไปขอสอบกับอาจารยผูสอน(ดังเอกสารแนบ) 

 

4.  ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. 

 

การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

 

มีจํานวน 

 

- 

 

หนวยงาน 

 

 

6. 

 

ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 

จํานวน 

 

30 

 

นาที 

 

6 

 

ชั่วโมง 

 

3 

 

วัน 

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1  แบบฟอรมคํารองขอสอบ

ยอนหลัง 

จํานวน        1  ฉบับ  

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน.. ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจริญภูมิ.... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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จนท.ฝ่ายวิชาการ /คณะกรรมการวิชาการ คณบดี นักศึกษา นาที ชม. วัน

รับคําร้องจากนักศึกษา 10

WI
-XX

-01

ตรวจสอบเอกสารคําร้อง 20

WI
-XX

-01

นําส่งเข้าคณะกรรมการวิชาการ 1

ข้อมูลเอกสาร ความถูกต้อง

ข้อมูลเอกสาร

ข้อมูลเอกสาร ร้อยละ 100 ข้อมูลเอกสาร

WI
-XX

-01

ประกาศการอนุมัติ 10

ประกาศการอนุมัติ ความถูกต้อง

ประกาศ

ประกาศอนุมัติ ร้อยละ 100 ประกาศอนุมัติ

แจ้งอาจารย์/นักศึกษารับประกาศ 10

50 1
30 6 3

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..   ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ.....

2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ (ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงาน) (ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้จัดทํา ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ

WI
-XX

-01

ตัวชี้วัด  (KQI).ทะเบียนแล
ประมวลผลข้อมูล

เป้าหมาย ผลลัพธ์

WI
-XX

-01

ฟอร์มคําร้อง ความถูกต้องฟอร์มคําร้อง ฟอร์มคําร้อง ร้อยละ 100 ฟอร์มคําร้อง

รวม

รวมระยะเวลาทั�งหมด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  Standard Operating Procedure (SOP)

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....ทะเบียนและประมวลผลข้อมูล.... กิจกรรมหลัก  การยื่นคําร้องขอสอบภายหลัง          ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง  ....30......วัน......6.... ชั่วโมง.....3...นาที

WI กิจกรรม เวลา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

จัดทําประกาศ

เร่ิมต้น

พิจารณาเนือ้หาคําร้อง

รวบรวมคาํร้องทัง้หมด

ตรวจสอบความถูกต้องของคําร้อง

นําเสนอกรรมการวชิาการ

พิจารณา

ลงนาม

แจ้งนักศึกษา

ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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3.9 การขอแกไขผลการเรียน 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานทะเบียนและประมวลผล 

 

ช่ือ ………………นางสาวนันทิกา……………………………………....... นามสกุล ................อนุโต............................................. รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 07 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การขอแกไขผลการเรียน............................................................................ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริญภูม…ิ………………….…………….  ตําแหนง ……………………รองคณบดีฝายวิชาการ…………………………………………………. 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การขอแกไขผลการเรยีน 

- หนวยนับ : คํารอง 

- สถิติยอนหลัง 1 ป 

  

2.1.1 รับคํารองและตรวจสอบการขอแกไขผลการ

เรียนจากนักศึกษา / อาจารย รวบรวมบันทึกขอความ 

ใบรายการรับ-สงผลการเรียน และใบสรุปคะแนนดิบ 

- ตรวจสอบคํารองจากบันทึกขอความและ

คาระดบัคะแนนวาถูกตองหรือไม 

- ตรวจสอบเหตุผลในการแกไขผลการเรียน 

- ตรวจสอบเอกสารแกคาระดับคะแนน ใบ

รายการรับ-สงผลการเรียน และใบสรุป

คะแนนดิบ ท่ีใชในการขอแกไข 

300 -บันทึกขอความ 
 

-เอกสารแกคาระดบั

คะแนน 

-ใบรายการรับ-สงผล

การเรยีน 

-ใบสรุปคะแนนดิบ 

20 

  

 

2.1.2 จัดทําสรุปการแกไขผลการเรียน  300 -สรุปการแกไขผลการ

เรียน 

20 
  

2.1.3 เตรยีมเอกสารสรปุผลการแกไขผลการเรียนเขา - จัดเตรยีมเอกสารใหพรอมสําหรบัช้ีแจงใน 300   1  
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

ท่ีประชุมอนุมัตผิลการเรียนของคณะ การแกไขผลการเรยีนเขาท่ีประชุมอนุมัติผล

การเรยีน 

- ประชุมอนุมัตผิลการเรยีนของคณะ 

2.1.4 สงบันทึกขอความรายงานผลการประชุมอนุมัติ

ผลการเรยีนไปยังกองบริการการศกึษา 

- พิมพบันทึกขอความ E-office แนบ

รายงานผลคาระดับคะแนนและมติท่ีประชุม

อนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา 

 

300 -บันทึกขอความ 

-รายงานผลคาระดับ

คะแนน 

-มติท่ีประชุม 

15 

  

  
 

รวม 55 1   

รวมระยะเวลาท้ังหมด  1 82  

 

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจรญิภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การขอแกไขผลการเรียน 

 กิจกรรมหลัก การขอแกไขผลการเรียน 

ชื่อ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 07 

งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ขอมูล 

กิจกรรมหลัก การขอแกไขผลการเรียน 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ    ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการขอแกไขผลการเรียน 

 1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการขอแกไขผลการเรียน 

 

2. ขอบเขตงาน 

          ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการขอแกไขผลการเรียน ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบท่ีมีสวน

เก่ียวของ 

 

3. 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

                 3.1 รับคํารองและตรวจสอบการขอแกไขผลการเรยีนจากนักศึกษา / อาจารย รวบรวมบันทึกขอความ  

     ใบรายการรับ-สงผลการเรียน และใบสรุปคะแนนดิบ 

 - ตรวจสอบคํารองจากบันทึกขอความและคาระดับคะแนนวาถูกตองหรือไม 

- ตรวจสอบเหตุผลในการแกไขผลการเรียน 

- ตรวจสอบเอกสารแกคาระดับคะแนน ใบรายการรับ-สงผลการเรียน และใบสรุปคะแนนดิบ ท่ีใชในการขอแกไข 

             3.2 จัดทําสรุปการแกไขผลการเรียน 

             3.3 เตรียมเอกสารสรุปผลการแกไขผลการเรียนเขาท่ีประชุมอนุมัติผลการเรียนของคณะ 

 - จัดเตรียมเอกสารใหพรอมสําหรับชี้แจงในการแกไขผลการเรียนเขาท่ีประชุมอนุมัติผลการเรียน 

- ประชุมอนุมัติผลการเรียนของวิทยาลัย 

            3.4 สงบันทึกขอความรายงานผลการประชุมอนุมัติผลการเรียนไปยังกองบริการการศึกษา 

 - พิมพบันทึกขอความ E-office แนบรายงานผลคาระดับคะแนนและมติท่ีประชุมอนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา 
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4.  ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

     

 

 

 

   

 

5. 

 

การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

 

มีจํานวน 

 

2 

 

หนวยงาน 

 

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

 

6. 

 

ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 

จํานวน 

 

- 

 

นาที 

 

1 

 

ชั่วโมง 

 

82 

 

วัน 

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 2 ฉบับ  

 7.1  แบบฟอรมคํารองท่ัวไป 

7.2 แบบฟอรมคํารองใบรับ-สงผล

การเรียนลาชา 

 1 

 

      1               

ฉบับ 

 

ฉบับ 

 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…. ลงนาม...นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน... ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจริญภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /คณบดี นาที ชม. วัน
1 รับคําร้องและตรวจสอบการขอแก้ไขผลการ

เรียนจากนักศึกษา / อาจารย์ รวบรวมบันทึก

ข้อความ ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน และใบ

สรุปคะแนนดิบ
20

บันทึกข้อความ

เอกสารแก้ค่าระดับคะแนน

ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน

ใบสรุปคะแนนดิบ

ความถูกต้องของบันทึกข้อความ

ความถูกต้องของเอกสารแก้ค่าระดับ

คะแนน

ความถูกต้องของใบรายการรับ-ส่งผล

การเรียน

ความถูกต้องของใบสรุปคะแนนดิบ

บันทึกข้อความ

เอกสารแก้ค่าระดับคะแนน

ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน

ใบสรุปคะแนนดิบ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บันทึกข้อความ

เอกสารแก้ค่าระดับคะแนน

ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน

ใบสรุปคะแนนดิบ

2 จัดทําสรุปการแก้ไขผลการเรียน

20

สรุปการแก้ไขผลการเรียน ความถูกต้องของสรุปการแก้ไขผลการ

เรียน

สรุปการแก้ไขผลการเรียน ร้อยละ 100 สรุปการแก้ไขผลการเรียน

3 เตรียมเอกสารสรุปผลการแก้ไขผลการเรียนเข้า

ที่ประชุมอนุมัติผลการเรียนของคณะ

1

4 ส่งบันทึกข้อความรายงานผลการประชุมอนุมัติ

ผลการเรียนไปยังกองบริการการศึกษา
15 บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดับคะแนน

มติที่ประชุม

บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดับคะแนน

มติที่ประชุม

บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดับคะแนน

มติที่ประชุม

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดับคะแนน

มติที่ประชุม

55 1

1 82

1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อ..…..   ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ.....

2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ (ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงาน) (ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผ้จัดทํา ผ้ควบคม ผ้อนมัติ

กองบริการการศึกษา นักศึกษา ผลลัพท์เวลา

การขอแก้ไขผลการเรียน

ตัวชี้วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)

ร้อยละ 100

รวมระยะเวลาทั�งหมด

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั้น
ตอ

น

กิจกรรมรอง เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

ตัวชี�วัด (KQI)

การขอแก้ไขผลการเรียน

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล...      กิจกรรมหลัก ....การขอแก้ไขผลการเรียน....    ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง......-....... นาท/ี .........1........ ชั�วโมง/ ..........82.......... วัน 

รายละเอียดกิจกรรม(งานที่สัมพันธ)์

หมาย
เหตุ

รวม

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น

Yes

รับและตรวจสอบ

No
แจ้งคําร้อง/บันทึกข้อความขอ

แก้ไขผลการเรียน/ใบรายงาน

คะแนน

รวมรวมบันทึกข้อความ และ

จัดทําสรุปการแก้ไขผลการเรียน

นําเข้าท่ีประชุมอนุมัติผล

การเรียน

คณะกรรมการ

พจิารณาเผลการเรียน

อาจารย์ผู้สอนแก้ไขผลการ

เรียน

กองบริการฯ 

ดาํเนินการ

ลงนาม
No

Yes

พิมพ์บนัทึกข้อความแนบรายงาน

ผลคะแนน/มติท่ีประชุม

สรุปมติท่ีประชุมอนุมัติผล

การเรียน

No

Yes

ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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3.10 การเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานทะเบียนและประมวลผล 

ช่ือ……………………นางสาวนันทิกา………………………………………........นามสกุล ..............อนุโต.................................................... รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 02 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การเพ่ิม-ถอน-ยกเลกิ รายวิชา 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริญภมู…ิ………………….…………….  ตําแหนง …………………รองคณบดฝีายวิชาการ…………………………………..…………………… 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา 

- หนวยนับ : คํารอง 

- สถิติยอนหลัง 1 ป 

  

 

 

 

2.1.1 แจงประชาสัมพันธกําหนดการยื่นเอกสารเพ่ิม-

ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชา ตามปฏิทินวิชาการให

นักศึกษาทราบ 

- แจงประชาสัมพันธกําหนดการยื่นเอกสาร

เพ่ิม-ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชา ติดท่ี

บอรดวิชาการ หนาตึก สถานท่ีอ่ืน 

60 -แผนประกาศ     

2.1.2 ตรวจรับใบคํารองนักศึกษาขอเพ่ิม-ถอนรายวิชา 

และยกเลิกรายวิชา พรอมนัดหมายวันรับเอกสารคืน

กับนักศึกษา 

- ตรวจรับใบคํารองของนักศึกษาและ

รายละเอียดของรายวิชาท่ีเพ่ิม-ถอนรายวิชา

และยกเลิกรายวิชาตรงตามเง่ือนไขท่ีถูกตอง 

-  นัดหมายนักศึกษาในวันรับเอกสารท่ี

ดําเนินการเสร็จแลวคืน 

60 -ใบคํารองเพ่ิม-ถอน

รายวิชา 

-ใบคํารองยกเลิก

รายวิชา 

5   
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.3 เสนอรองคณบดีฝายวิชาการ/คณบดี เพ่ืออนุมัติ - เสนอขอมูลท่ีกรอกในใบคํารองใหรอง

คณบดีฝายวิชาการ/คณบดี ลงนาม 

60  5   

2.1.4 ดําเนินการเพ่ิม-ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา 

ในระบบทะเบียนบนอินเตอรเน็ตwww.rg.ssru.ac.th 

- ดําเนินการเพ่ิม-ถอนรายวิชา และยกเลิก

รายวิชา ในระบบทะเบียนบนอินเตอรเน็ต

www.rg.ssru.ac.th 

-  ปริ้นเอกสารเพ่ิม-ถอนรายวิชา และยกเลิก

รายวิชา  

60 -เอกสารเพ่ิม-ถอน

วิชาการ 

-เอกสารยกเลิกรายวิขา 

5   

2.1.5 สําเนาเอกสาร จัดใสแฟม เพ่ือรอนักศึกษารับใบ

ลงทะเบียนใบใหม 

-  สําเนาและเก็บเอกสาร จัดใสแฟม และรอ

ติ ด ต อ นั กศึ กษา รั บคํ า ร อ งพร อม ใบ ท่ี

ดําเนินการเสร็จ 

60 -เอกสารเพ่ิม-ถอน

วิชาการ 

-เอกสารยกเลิก

รายวิชา 

5   

รวม  20    

รวมระยะเวลาท้ังหมด  6 2  

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ......................................................................  ลงนาม ..................................................................... 

 (นางสาวนันทิกา  อนุโต)        (นางสาวนํ้าทิพย   กลีบบัวบาน)     (ดร.ศุภรา  เจรญิภมูิ) 

ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป      ตําแหนง   หัวหนาสํานักงาน    ตําแหนง   รองคณบดฝีายวิชาการ 

          ผูจัดทํา                    ผูควบคุม                                                                             ผูอนุมัต ิ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา 

ชื่อ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 02 

งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ขอมูล 

กิจกรรมหลัก การเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ    ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

             

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา 

 1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบท่ีมีสวน

เก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

     3.1 แจงประชาสัมพันธกําหนดการยื่นเอกสารเพ่ิม-ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชา ตามปฏิทินวิชาการใหนักศึกษาทราบ 

 - แจงประชาสัมพันธกําหนดการยื่นเอกสารเพ่ิม-ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชา ติดท่ีบอรดวิชาการวิทยาลัย 

     3.2 ตรวจรับใบคํารองนักศึกษาขอเพ่ิม-ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา พรอมนัดหมายวันรับเอกสารคืนกับนักศึกษา 

 - ตรวจรับใบคํารองของนักศึกษาและรายละเอียดของรายวิชาท่ีเพ่ิม-ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาตรงตามเง่ือนไขท่ี

ถูกตอง 

-  นัดหมายนักศึกษาในวันรับเอกสารท่ีดําเนินการเสร็จแลวคืน 

     3.3 เสนอรองคณบดีฝายวิชาการ/คณบดี เพ่ืออนุมัติ 

 - เสนอขอมูลท่ีกรอกในใบคํารองใหรองคณบดีฝายวิชาการ/คณบดี ลงนาม 

 3.4 ดําเนินการเพ่ิม-ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา ในระบบทะเบียนบนอินเตอรเน็ต www.rg.ssru.ac.th 

 - ดําเนินการเพ่ิม-ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา ในระบบทะเบียนบนอินเตอรเน็ต www.rg.ssru.ac.th 

 

 

 

http://www.rg.ssru.ac.th/
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-  ปริ้นเอกสารเพ่ิม-ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา 

     3.5 สําเนาเอกสาร จัดใสแฟม เพ่ือรอนักศึกษารับใบลงทะเบียนใบใหม 

  -  สําเนาและเก็บเอกสาร จัดใสแฟม และรอติดตอนักศึกษารับคํารองพรอมใบท่ีดําเนินการเสร็จ 

 

4.  ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

  

 

5. 

 

การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

 

มีจํานวน 

 

2 

 

หนวยงาน 

 

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

 

6. 

 

ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 

จํานวน 

 

 

 

นาที 

 

6 

 

ชั่วโมง 

 

2 

 

วัน 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 แบบฟอรมการคํารองขอเพ่ิม-

ถอน รายวิชา 

 1 ฉบับ  

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน.. ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจริญภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /คณบดี นาที ชม. วัน
1 แจ้งประชาสัมพันธ์กําหนดการยื่นเอกสาร

เพิ่ม-ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชา 

ตามปฏิทินวิชาการให้นักศึกษาทราบ

แผ่นประกาศ ความถูกต้องของแผ่นประกาศ แผ่นประกาศ ร้อยละ 100 แผ่นประกาศ

2 ตรวจรับใบคําร้องนักศึกษาขอเพิ่ม-ถอน

รายวิชา และยกเลิกรายวิชา พร้อมนัด

หมายวันรับเอกสารคืนกับนักศึกษา

5

ใบคําร้องเพิ่ม-ถอนรายวิชา

ใบคําร้องยกเลิกรายวิชา

ความถูกต้องของใบคําร้อง

เพิ่ม-ถอนรายวิชา

ความถูกต้องของใบคําร้อง

ยกเลิกรายวิชา

ใบคําร้องเพิ่ม-ถอนรายวิชา

ใบคําร้องยกเลิกรายวิชา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ใบคําร้องเพิ่ม-ถอน

รายวิชา

ใบคําร้องยกเลิก

รายวิชา

3 เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี เพื่อ

อนุมัติ
5

4 ดําเนินการเพิ่ม-ถอนรายวิชา และยกเลิก

รายวิชา ในระบบทะเบียนบนอินเตอร์เน็ต

www.rg.ssru.ac.th

5 เอกสารเพิ่ม-ถอนวิชาการ

เอกสารยกเลิกรายวิขา

ความถูกต้องของเอกสารเพิ่ม-

ถอนวิชาการ

ความถูกต้องของเอกสาร

ยกเลิกรายวิขา

เอกสารเพิ่ม-ถอนวิชาการ

เอกสารยกเลิกรายวิขา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เอกสารเพิ่ม-ถอน

วิชาการ

เอกสารยกเลิกรายวิ

ขา

5 สําเนาเอกสาร จัดใส่แฟ้ม เพื่อรอ

นักศึกษารับใบลงทะเบียนใบใหม่
5 เอกสารเพิ่ม-ถอนวิชาการ

เอกสารยกเลิกรายวิขา

ความถูกต้องของเอกสารเพิ่ม-

ถอนวิชาการ

ความถูกต้องของเอกสาร

ยกเลิกรายวิขา

เอกสารเพิ่ม-ถอนวิชาการ

เอกสารยกเลิกรายวิขา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เอกสารเพิ่ม-ถอน

วิชาการ

เอกสารยกเลิกรายวิ

ขา

20

20 5 4

1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อน..…..   ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ.....

2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ (ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงาน) (ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผ้จัดทํา ผ้ควบคม ผ้อนมัติ

ร้อยละ 100ตัวชี�วัด (KQI)

เอกสารเพิ่ม-ถอน ยกเลิกวิชา

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล....      กิจกรรมหลัก ....การเพิ�ม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง …......20...... นาท/ี ........5..... ชั�วโมง/ ........4........ วัน 

รายละเอียดกิจกรรม(งานที่สัมพันธ)์

หมายเห

กองบริการการศึกษา นักศึกษา ผลลัพท์เวลา

เอกสารเพิ่ม-ถอน 

ยกเลิกวิชา

รวม

รวมระยะเวลาทั�งหมด

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั้น
ตอ

น

กิจกรรมรอง เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) ตัวชี้วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

นักศึกษากรอกคําร้อง

พิจารณาลงนาม

ดาํเนินการในระบบ

สําเนาเอกสาร/

จัดเก็บลงแฟ้ม

จัดเก็บลงแฟ้มเป็น

หลักฐาน

ลงนาม

No

No

Yes

ตรวจสอบข้อมูล/พร้อม

นัดหมาย

เร่ิมต้น

แจ้งประชาสัมพันธ์

กําหนดการยื่นคําร้อง ตาม

ปฏิทินวิชาการ

นักศึกษารับ

เอกสารท่ี

Yes
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3.11 การเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาลาชา 

 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานทะเบียนและประมวลผล 

 

ช่ือ ………………นางสาวนันทิกา……………………………………......นามสกุล.........................อนุโต........................................ รหัสเอกสาร JD CIM – AS – 03 - 03 

ฝาย บริการการศึกษา..........................................................................  งาน งานทะเบียนและประมวลผล....................................... กิจกรรมหลัก การเพ่ิม-ถอน-ยกเลกิ รายวิชาลาชา......................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ .......ดร.ศุภรา.......................................... นามสกุล ……………เจริญภูม…ิ………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………………………………. 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา

ลาชา 

- หนวยนับ : คํารอง 

- สถิติยอนหลัง 1 ป 

 

 

 

 

2.1.1 นักศึกษายื่นใบคํารอง ตรวจสอบคําและความ

ถูกตอง 

- ตรวจรับใบคํารองของนักศึกษาและ

รายละเอียดของรายวิชาท่ีเพ่ิม-ถอนรายวิชา

และยกเลิกรายวิชาตรงตามเง่ือนไขท่ีถูกตอง 

-  นัดหมายนักศึกษาในวันรับเอกสารท่ี

ดําเนินการเสร็จแลวคืน 

15 -ใบคํารองฝายวิชาการ 

-ใบเพ่ิม-ถอนรายวิชา 

 

-ใบคํารองฝายวิชาการ 

ใบยกเลิกรายวิชา 

 5    

2.1.2 ทํา Scan และจัดทําบันทึกขอความทาง E-

office สงกองบริการการศึกษา 

- Scan ใบคํารองและรายละเอียดของ

รายวิชาท้ังหมด 

- พิมพบันทึกขอความทาง E-office ผาน

รองคณบดีหรือคณบดีลงนาม สงกองบริการ

การศึกษา  

15 -บันทึกขอความ 15   
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาท่ีใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.3 ตรวจสอบการยื่นเรื่อง ผลสาํเร็จหรือไม  สําเนา

เอกสารและติดตอนักศึกษา 

- ตรวจสอบและตดิตามการยื่นเรือ่ง 

ผลสําเร็จหรือไม 

- เมื่อดําเนินการเสร็จ สําเนาเอกสาร จัดเก็บ

แฟม และตดิตอนักศึกษามารับ 

15 -เอกสารเพ่ิม-ถอน

วิชาการลาชา 

-เอกสารยกเลิกรายวิชา

ลาชา 

30   

รวม 50    

รวมระยะเวลาท้ังหมด  5 1  

 

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..    ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจรญิภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาลาชา 

 1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาลาชา 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาลาชา ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบท่ีมี

สวนเก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

         3.1 นักศึกษายื่นใบคํารอง ตรวจสอบคําและความถูกตอง 

 - ตรวจรับใบคํารองของนักศึกษาและรายละเอียดของรายวิชาท่ีเพ่ิม-ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาตรงตามเง่ือนไขท่ี

ถูกตอง 

-  นัดหมายนักศึกษาในวันรับเอกสารท่ีดําเนินการเสร็จแลวคืน  

       3.2 ทํา Scan และจัดทําบันทึกขอความทาง E-office สงกองบริการการศึกษา 

 - Scan ใบคํารองและรายละเอียดของรายวิชาท้ังหมด 

- พิมพบันทึกขอความทาง E-office ผานรองคณบดีหรือคณบดีลงนาม สงกองบริการการศึกษา 

      3.3 ตรวจสอบการยื่นเรื่อง ผลสําเร็จหรือไม  สําเนาเอกสารและติดตอนักศึกษา 

 - ตรวจสอบและติดตามการยื่นเรื่อง ผลสําเร็จหรือไม 

- เม่ือดําเนินการเสร็จ สําเนาเอกสาร จัดเก็บแฟม และติดตอนักศึกษามารับ 

 

 

 กิจกรรมหลัก การเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาลาชา 

 

ชื่อ นางสาวนันทิกา นามสกุล อนุโต รหัสเอกสาร   CIM – AS – 03 - 03 

งาน งานทะเบียนและประมวลผล

ขอมูล 

กิจกรรมหลัก การเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาลาชา 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ    ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
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     4.  ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

 

มีจํานวน 

 

2 

 

หนวยงาน 

 

 5.1 ฝายวิชาการ 

5.2 กองบริการการศึกษา 

 

6. 

 

ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 

จํานวน 

 

 

 

นาที 

 

5 

 

ชั่วโมง 

 

1 

 

วัน 

 

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน 1 ฉบับ  

 7.1 แบบฟอรมการคํารองขอเพ่ิม-

ถอน รายวิชา 

 1 ฉบับ  

 

ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..….. ลงนาม...นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน.. ลงนาม ...อาจารย ดร.ศุภรา เจริญภูมิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /คณบดี นาที ชม. วัน
1 นักศึกษายื่นใบคําร้อง ตรวจสอบคํา

และความถูกต้อง

5

ใบคําร้องฝ่ายวิชาการ

และใบคําร้องเพิ่ม-ถอนรายวิชา

ใบคําร้องฝ่ายวิชาการ

และใบคําร้องยกเลิกรายวิชา

ความถูกต้องของใบคําร้อง

ฝ่ายวิชาการ

และใบคําร้องเพิ่ม-ถอนรายวิชา

ความถูกต้องของใบคําร้อง

ฝ่ายวิชาการ

และใบคําร้องยกเลิกรายวิชา

ใบคําร้องฝ่ายวิชาการ

และใบคําร้องเพิ่ม-ถอนรายวิชา

ใบคําร้องฝ่ายวิชาการ

และใบคําร้องยกเลิกรายวิชา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ใบคําร้องฝ่าย

วิชาการ

และใบคําร้องเพิ่ม-

ถอนรายวิชา

ใบคําร้องฝ่าย

วิชาการ

และใบคําร้อง

ยกเลิกรายวิชา

2 ทํา Scan และจัดทําบันทึกข้อความ

ทาง E-office ส่งกองบริการการศึกษา
15 บันทึกข้อความ ความถูกต้องของบันทึก

ข้อความ

บันทึกข้อความ ร้อยละ 100 บันทึกข้อความ

3 ตรวจสอบการยื่นเรื่อง ผลสําเร็จหรือไม่

  สําเนาเอกสารและติดต่อนักศึกษา
30 เอกสารเพิ่ม-ถอนวิชาการล่าช้า

เอกสารยกเลิกรายวิขาล่าช้า

ความถูกต้องของเอกสารเพิ่ม-

ถอนวิชาการล่าช้า

ความถูกต้องของเอกสาร

ยกเลิกรายวิขาล่าช้า

เอกสารเพิ่ม-ถอนวิชาการล่าช้า

เอกสารยกเลิกรายวิขาล่าช้า

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เอกสารเพิ่ม-ถอน

วิชาการล่าช้า

เอกสารยกเลิกรายวิ

ขาล่าช้า

50

0 6 17

1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
ลงนาม ....นางสาวนันทิกา  อนุโต..…..   ลงนาม...นางสาวนํ้าทิพย์  กลีบบัวบาน.... ลงนาม ...อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ.....

2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ (ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงาน) (ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี  
ผ้จัดทํา ผ้ควบคม ผ้อนมัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ขั้น

ตอ
น

กิจกรรมรอง เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

ตัวชี�วัด (KQI)

เอกสารเพิ่ม-ถอน ยกเลิกวิชาล่าช้า

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล....      กิจกรรมหลัก ....การเพิ�ม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาล่าช้า....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง......-..... นาท/ี ........6..... ชั�วโมง/ ........17......... วัน 

รายละเอียดกิจกรรม(งานที่สัมพันธ)์

หมายเห

กองบริการการศึกษา นักศึกษา ผลลัพท์เวลา

เอกสารเพิ่ม-ถอน 

ยกเลิกวิชาล่าช้า

ตัวชี้วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)

ร้อยละ 100

รวม

รวมระยะเวลาทั�งหมด

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

นักศึกษากรอกคําร้อง

พิจารณาลงนาม

ดาํเนินการในระบบ

จัดเก็บลงแฟ้มเป็น

หลักฐาน

ลงนาม

No

No

Yes

ตรวจสอบข้อมูล/พร้อม

นัดหมาย

เร่ิมต้น

นักศึกษารับเอกสารท่ี

ดาํเนินการแล้ว

Yes

พิมพ์บนัทึกข้อความ

พร้อม Scan คําร้อง

ตรวจสอบผลสําเร็จ/

สําเนาเอกสาร

ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 



226 
 

   4. งานแนะแนวและทุนการศึกษา 

                4.1 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การคัดเลือกผูท่ีเขารับทุน 

 กิจกรรมหลัก การคัดเลือกผูท่ีเขารับทุน 

ชื่อ นางสาวบุรัสกร นามสกุล แจมเมธีกุล รหัสเอกสาร   CIM – AS -04 - 01 

งาน การรับเขาศึกษาตอ กิจกรรมหลัก การคัดเลือกผูท่ีเขารับทุน 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการคัดเลือผูท่ีเขารับทุน 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการคัดเลือกผูท่ีเขารับทุน 

 

 

2. ขอบเขตงาน 

2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการคัดเลือผูท่ีเขารับทุน ตลอดจนหนวยงานและผุรับผิดชอบท่ีมีสวน

เก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 วิเคราะห พิจารณา กลั่นกรอง รับเรื่องทุนการศึกษาภายใน/ภายนอก 

    3.2 ติดประกาศประชาสัมพันธการรับทุน 

    3.3 เวียนหนังสือในระบบ e-office ใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบ 

    3.4 รวบรวมรายชื่อผูขอรับทุน 

    3.5 ทําบันทึกเชิญคณะกรรมการคัดเลือกประชุม 

    3.6 จัดเตรีมหองประชุม และอุปกรณ 

    3.7 ดําเนินการประชุม 

    3.8 ถอดขอความการประชุม 

    3.9 ทํารายงานการประชุม 

    3.10 จัดทําประกาศรายชื่อผูไดรับทุน 

    3.11 ติดตอประสานงานนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา 
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4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

5.1 สาขาวิชา  5  สาขา 

5.2 กองบริการการศึกษา 

มีจํานวน 2 หนวยงาน  

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที 3 ชั่วโมง 12 วัน 

 6.1 วิเคราะห พิจารณา กลั่นกรอง 

รับ เรื่ อ ง ทุนการ ศึกษาภายใน/

ภายนอก 

       

6.2 ติดประกาศประชาสัมพันธการ

รับทุน 

       

6.3 เวียนหนังสือในระบบ e-office 

ใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบ 

       

6.4 รวบรวมรายชื่อผูขอรับทุน        

6.5 ทําบันทึกเชิญคณะกรรมการ

คัดเลือกประชุม 

       

6.6 จัดเตรียมหองประชุม และ

อุปกรณ 

       

6.7 ดําเนินการประชุม        

6.8 ถอดขอความการประชุม        

6.9 ทํารายงานการประชุม        

6.10 จัดทําประกาศรายชื่อผูไดรับ

ทุน 

       

6.11 ติดตอประสานงานนักศึกษาท่ี

ไดรับทุนการศึกษา 

 

 

 

       

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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7. แบบฟอรมท่ีตองใช 

7.1 ประกาศการรับทุน 

7.2 บันทึกเชิญคณะกรรมการ

คัดเลือกประชุม 

7.3 รายงานการประชมุ 

7.4 ประกาศรายชื่อผูไดรับทุน 

จํานวน 4 ฉบับ  

 

 

ลงนาม ....นางสาวบุรัสกร  แจมเมธีกุล….. ลงนาม ....นํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..... ลงนาม ....ดร.ศุภรา  เจรญิภมูิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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2. งานการรับเขาศึกษาตอ 

4.2 การจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป 

 กิจกรรมหลัก           การจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป 

ชื่อ นางสาวบุรัสกร นามสกุล แจมเมธีกุล รหัสเอกสาร   CIM – AS - 04 – 02 

งาน การรับเขาศึกษาตอ กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป 

 

 

2. ขอบเขตงาน 

2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบท่ีมี

สวนเก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1  ทําบันทึกผานระบบ E-office ไปยังสาขาวิชาเพ่ือขอแผนรบัจํานวนนักศึกษา และแจงเวียนบันทึกขอความไปยังสาขาวิชา 

         -รับบันทึกพรอมแบบฟอรม(ราง)แผนการรับนักศึกษาจากกองบริการการศึกษา 

           -ทําบันทึกผานระบบ E-office ไปยังสาขาวิชาเพ่ือขอแผนรับจํานวนนักศึกษา และแจงเวียนบันทึกขอความไปยังสาขาวิชา 

    3.2  ฝายวิชาการรวบรวมและสรุปหารือรองคณบดีฝายวิชาการและคณบดี หรือนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารงานวิชาการ 

    3.3  แกไขแผนรับนักศึกษาประจําปตามคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

    3.4  ทําบันทึกขอความนําสงแผนรับนักศึกษาประจําป  ไปยังกองบริการการศึกษา 
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4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

5.1 สาขาวิชา  5  สาขา 

5.2 กองบริการการศึกษา 

 

มีจํานวน 2 หนวยงาน  

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด 

 

จํานวน 30 นาที 6 ชั่วโมง  วัน 

 6.1  ทําบันทึกผานระบบ E-office ไป

ยังสาขาวิชาเพ่ือขอแผนรับจํานวน

นักศึกษา และแจงเวียนบันทึกขอความ

ไปยังสาขาวิชา 

       

6.2  ฝายวิชาการรวบรวมและสรปุ

หารือรองคณบดีฝายวิชาการและคณบดี 

หรือนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานวิชาการ 

       

6.3 แกไขแผนรบันักศึกษาประจําปตาม

คณะกรรมการบรหิารงานวิชาการ 

       

6.4 ทําบันทึกขอความนําสงแผนรับ

นักศึกษาประจําป  ไปยังกองบริการ

การศึกษา  ฝายวิชาการคณะดําเนินการ

จัดทําสั่งคณะกรรมการรับสมัคร

นักศึกษาผานระบบ E-office และแจง

เวียนคําสั่งไปยังผูเก่ียวของ 

       

7. แบบฟอรมท่ีตองใช 

7.1บันทึกแจงสาขาวิชา 

7.2บันทึกสรุปแผนรับนักศึกษา 

7.3บันทึกนําสงแผนรับนักศึกษา

ประจําป 

จํานวน 3 

 

ฉบับ  

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม ....นางสาวบุรัสกร  แจมเมธีกุล….. ลงนาม ....นํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..... ลงนาม ....ดร.ศุภรา  เจรญิภมูิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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4.3 การจัดประชุม    
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ/ประชุมท่ัวไปฝายวิชาการ 

 

 กิจกรรมหลัก การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ/ประชุมท่ัวไปฝายวิชาการ 

 

ชื่อ นางสาวบุรัสกร นามสกุล แจมเมธีกุล รหัสเอกสาร   CIM – AS - 01 - 03 

งาน การรับเขาศึกษาตอ กิจกรรมหลัก การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ/ประชุมท่ัวไป

ฝายวิชาการ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ/ประชุมทั่วไปฝายวิชาการ 

    1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัตงิานในการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ/ประชมุทั่วไปฝายวชิาการ 

 

2. ขอบเขตงาน 

         2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ/ประชุมทั่วไปฝายวิชาการ 

ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเก่ียวของ 

 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 รวบรวมเนื้อหาที่จะนําเขาวาระการประชุมจากผูที่เก่ียวของ 

 - รวบรวมเนื้อหาจากผูบริหาร และเนื้อหางานตางๆ และประเดน็ปญหาทีต่องการเขาที่ประชุม 

    3.2  พิมพเอกสารการประชมุ พรอมจัดทํารูปเลม 

    3.3  สงบนัทึกขอความ ขอเชิญประชุมกับผูที่เก่ียวของ 

           - สงบนัทึกขอความผานระบบ E-office เชิญเขารวมประชุมใหกับผูที่เก่ียวของ 

    3.4  จัดเตรียมเอกสารการประชุม ใบเซ็นชื่อ และจัดอาหารวาง 

 - จัดเตรียมเอกสารที่ใชในการประชุม 

- เตรียมสถานที่ประชุม 

-  จัดเตรียมอาหารวาง และใบเซ็นชื่อ 

     3.5  ดําเนินการประชุมตามกําหนด 
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     3.6  สรุปรายงานการประชมุ พรอมสงเอกสารใหผูที่เก่ียวของ 

 - สรุปรายงานการประชุม 

-  สงเอกสารใหผูที่เก่ียวของ 

- จัดเก็บเอกสารทั้งหมด  

-  สงบนัทึกขอความใหหนวยงานที่ดําเนนิการตอเนื่อง 

 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 
 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

5.1 สาขาวิชา  5  สาขา 

 

มีจํานวน 1 หนวยงาน  

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที 7 ชั่วโมง 5 วัน 

 6.1 รวบรวมเนื้อหาที่จะนําเขาวาระ

การประชุมจากผูที่เก่ียวของ 

       

6.2  พิมพเอกสารการประชุม พรอม

จัดทํารูปเลม 

       

6.3  สงบนัทึกขอความ ขอเชิญ

ประชุมกับผูที่เก่ียวของ 

       

6.4  จัดเตรียมเอกสารการประชุม ใบ

เซ็นชื่อ และจัดอาหารวาง 

       

6.5  ดําเนินการประชุมตามกําหนด        

6.6  สรุปรายงานการประชุม พรอม

สงเอกสารใหผูที่เก่ียวของ 

       

7. แบบฟอรมท่ีตองใช 

7.1 เอกสารการประชุม 

7.2 บันทึกขอความ ขอเชิญประชุม 

จํานวน 4 ฉบับ  

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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7.3 ประชุม ใบเซ็นชื่อ 

7.4 รายงานการประชุม 

 

ลงนาม ....นางสาวบุรัสกร  แจมเมธีกุล….. ลงนาม ....นํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..... ลงนาม ....ดร.ศุภรา  เจรญิภมูิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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4.4 การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 

 กิจกรรมหลัก การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 

ชื่อ นางสาวบุรัสกร นามสกุล แจมเมธีกุล รหัสเอกสาร   CIM – AS - 04 - 04 

งาน การรับเขาศึกษาตอ กิจกรรมหลัก การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 

    1.3 เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

 

 

2. ขอบเขตงาน 

         2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 

ตลอดจนผูรับผิดชอบท่ีมีสวนเก่ียวของ 

 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 รับรายชื่อผูสมัครสอบจากกองบริการการศึกษา/สําเนาติดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบหนาคณะและหนาหองสอบ  

    3.2  ประสานสาขาวิชา(ท้ังระบบe-officeและประสานโดยตรง)เพ่ือสงกรรมการคุมสอบ  เจาหนาท่ีจัดลําดับ นักศึกษา

ชวยงาน รวบรวม พิมพสรุป เพ่ือจัดทําบันทึกขอความสงขอมูลไปยังกองบริการการศึกษาแตงตั้งฯ  

     3.3 นําใบรายชื่อมาจัดพิมพลงในแบบฟอรมประเมินการสอบคัดเลือกแยกเปนสาขาวิชา และตรวจสอบใหตรงรายชื่อผูมี

สิทธิ์สอบ 

     3.4 เตรียมเอกสาร/พิมพขอสอบ/สําเนาขอสอบ/พิมพใบบัญชีรายชื่อการปฏิบัติงานและเตรียมอุปกรณในการสอบปฏิบัติ

และสัมภาษณ 

     3.5 จัดสงคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานจัดสอบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา/ประสานแจงคณะกรรมการทราบ/นัด

หมายการประชุม 

     3.6 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานรับสมัครสอบคัดเลือก/มอบหมายหนาท่ีฝายตางๆ 

     3.7 จัดเตรียมสถานท่ีในการจัดสอบและการอํานวยความสะดวกใหผูปกครอง หรืออ่ืนๆ ตามมติท่ีประชุมของ

คณะกรรมการฯ 
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     3.8 ดูแลกองกลาง รับ-สง ขอสอบ ประสานงานกรรมการ กองบริการการศึกษา อํานวยความสะดวกผูเขาสอบ ตรวจนับ

ขอสอบระหวางกรรมการและกองบริการการศึกษา 

     3.9 ตรวจสอบผลการสอบจากคณะกรรมการและสรุปผลสอบ สําเนาผลสอบเก็บเขาแฟม 

     3.10 จัดทําบันทึกนําสงผลสอบไปยังกองบริการการศึกษา 

 

 

 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

5.1 สาขาวิชา  5  สาขา 

5.2 กองบริการการศึกษา 

 

มีจํานวน 2 หนวยงาน  

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที 7 ชั่วโมง 5 วัน 

 6.1 รับรายชื่อผูสมัครสอบจากกอง

บริการการศึกษา/สําเนาติด

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบหนา

คณะและหนาหองสอบ 

       

6.2 ประสานสาขาวิชา(ท้ังระบบe-

officeและประสานโดยตรง)เพ่ือสง

กรรมการคุมสอบ  เจาหนาท่ี

จัดลําดับ นักศึกษาชวยงาน 

รวบรวม พิมพสรุป เพ่ือจัดทํา

บันทึกขอความสงขอมูลไปยังกอง

บริการการศึกษาแตงตั้งฯ 

       

6.3 นําใบรายชื่อมาจัดพิมพลงใน

แบบฟอรมประเมินการสอบ

คัดเลือกแยกเปนสาขาวิชา และ

       

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ตรวจสอบใหตรงรายชื่อผูมีสิทธิ์

สอบ 

6.4 เตรียมเอกสาร/พิมพขอสอบ/

สําเนาขอสอบ/พิมพใบบัญชีรายชื่อ

การปฏิบัติงานและเตรียมอุปกรณ

ในการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ 

       

 6.5 จัดสงคําสั่งคณะกรรมการ

ดําเนินงานจัดสอบสมัครสอบ

คัดเลือกนักศึกษา/ประสานแจง

คณะกรรมการทราบ/นัดหมายการ

ประชุม 

       

 6.6 จัดประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานรับสมัครสอบคัดเลือก/

มอบหมายหนาท่ีฝายตางๆ 

       

 6.7 จัดเตรียมสถานท่ีในการจัด

สอบและการอํานวยความสะดวก

ใหผูปกครอง หรืออ่ืนๆ ตามมติท่ี

ประชุมของคณะกรรมการฯ 

       

 

 

 

6.8 ดูแลกองกลาง รับ-สง ขอสอบ 

ประสานงานกรรมการ กองบริการ

การศึกษา อํานวยความสะดวกผู

เขาสอบ ตรวจนับขอสอบระหวาง

กรรมการและกองบริการการศึกษา 

       

 

 

6.9 ตรวจสอบผลการสอบจาก

คณะกรรมการและสรุปผลสอบ 

สําเนาผลสอบเก็บเขาแฟม 

       

 6.10 จัดทําบันทึกนําสงผลสอบไป

ยังกองบริการการศึกษา 

       

7. แบบฟอรมท่ีตองใช 

7.1ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

7.2บันทึกแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบ 

7.3บันทึกแบบฟอรมประเมิน

ประจาํป 

7.4ใบบัญชีรายชื่อการปฏิบัติงาน 

จํานวน 5 

 

ฉบับ  
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7.5บันทึกผลสอบนําสงกองบริการ 

 

 

 

ลงนาม ....นางสาวบุรัสกร  แจมเมธีกุล….. ลงนาม ....นํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..... ลงนาม ....ดร.ศุภรา  เจรญิภมูิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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4.5 การจัดสอบสัมภาษณ / ปฏิบัติ (รับตรงภาคปกติท่ีคณะ/วิทยาลัย) 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดสอบสัมภาษณ / ปฏิบัติ (รับตรงภาคปกติท่ีคณะ/วิทยาลัย) 

 กิจกรรมหลัก การจัดสอบสัมภาษณ / ปฏิบัติ (รับตรงภาคปกติท่ีคณะ/วิทยาลัย) 

ชื่อ นางสาวบุรัสกร นามสกุล แจมเมธีกุล รหัสเอกสาร   CIM – AS - 04 - 05 

งาน การรับเขาศึกษาตอ กิจกรรมหลัก การจัดสอบสัมภาษณ / ปฏิบัติ (รับตรงภาคปกติท่ีคณะ/วิทยาลัย) 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการจัดสอบสัมภาษณ และปฏิบัติ วิทยาลัย 

    1.3 เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

 

 

2. ขอบเขตงาน 

         2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดสอบสัมภาษณ และปฏิบัติ วิทยาลัย 

ตลอดจนผูรับผิดชอบท่ีมีสวนเก่ียวของ 

 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1  รวบรวมรายชื่อผูสมัคร/สําเนาติดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบหนาวิทยาลัยและหนาหองสอบ  

    3.2  ประสานสาขาวิชา(ท้ังระบบe-officeและประสานโดยตรง)เพ่ือสงกรรมการคุมสอบ  เจาหนาท่ีจัดลําดับ นักศึกษา

ชวยงาน รวบรวม พิมพสรุป เพ่ือจัดทําบันทึกขอความแตงตั้งฯ  

     3.3 นําใบรายชื่อมาจัดพิมพลงในแบบฟอรมประเมินการสอบคัดเลือกแยกเปนสาขาวิชา และตรวจสอบใหตรงรายชื่อผูมี

สิทธิ์สอบ 

     3.4 เตรียมเอกสาร/พิมพขอสอบ/สําเนาขอสอบ/พิมพใบบัญชีรายชื่อการปฏิบัติงานและเตรียมอุปกรณในการสอบปฏิบัติ

และสัมภาษณ 

     3.5 จัดสงคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานจัดสอบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา/ประสานแจงคณะกรรมการทราบ/นัด

หมายการประชุม 

     3.6 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานรับสมัครสอบคัดเลือก/มอบหมายหนาท่ีฝายตางๆ 

     3.7 จัดเตรียมสถานท่ีในการจัดสอบและการอํานวยความสะดวกใหผูปกครอง หรืออ่ืนๆ ตามมติท่ีประชุมของ

คณะกรรมการฯ 

     3.8 ดูแลสาขาวิชา รับ-สง ขอสอบ ประสานงานกรรมการ อํานวยความสะดวกผูเขาสอบ ตรวจนับขอสอบ 
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     3.9 ตรวจสอบผลการสอบจากคณะกรรมการและสรุปผลสอบ สําเนาผลสอบเก็บเขาแฟม 

     3.10 จัดทําบันทึกนําสงผลสอบไปยังกองบริการการศึกษา 

 

 

 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

5.1 สาขาวิชา  5  สาขา 

5.2 กองบริการการศึกษา 

 

มีจํานวน 2 หนวยงาน  

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที 7 ชั่วโมง 5 วัน 

 6.1  รวบรวมรายชื่อผูสมัคร/สําเนา

ติดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบหนา

วิทยาลัยและหนาหองสอบ 

       

6.2  ประสานสาขาวิชา(ท้ังระบบe-

officeและประสานโดยตรง)เพ่ือสง

กรรมการ คุมสอบ  เ จ าหน า ท่ี

จั ด ลํ า ดั บ  นั ก ศึ ก ษ า ช ว ย ง า น 

รวบรวม พิมพสรุป  เ พ่ือจั ด ทํา

บันทึกขอความแตงตั้งฯ  

       

6.3 นําใบรายชื่อมาจัดพิมพลงใน

แบบฟอรมประเมินการสอบ

คัดเลือกแยกเปนสาขาวิชา และ

ตรวจสอบใหตรงรายชื่อผูมีสิทธิ์

สอบ 

       

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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6.4 เตรียมเอกสาร/พิมพขอสอบ/

สําเนาขอสอบ/พิมพใบบัญชีรายชื่อ

การปฏิบัติงานและเตรียมอุปกรณ

ในการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ 

       

 6.5 จัดสงคําสั่งคณะกรรมการ

ดําเนินงานจัดสอบสมัครสอบ

คัดเลือกนักศึกษา/ประสานแจง

คณะกรรมการทราบ/นัดหมายการ

ประชุม 

       

 6.6 จัดประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานรับสมัครสอบคัดเลือก/

มอบหมายหนาท่ีฝายตางๆ 

       

 6.7 จัดเตรียมสถานท่ีในการจัด

สอบและการอํานวยความสะดวก

ใหผูปกครอง หรืออ่ืนๆ ตามมติท่ี

ประชุมของคณะกรรมการฯ 

       

 

 

 

6.8 ดูแลสาขาวิชา รับ-สง ขอสอบ 

ประสานงานกรรมการ อํานวย

ความสะดวกผูเขาสอบ ตรวจนับ

ขอสอบ 

       

 

 

6.9 ตรวจสอบผลการสอบจาก

คณะกรรมการและสรุปผลสอบ 

สําเนาผลสอบเก็บเขาแฟม 

       

 6.10 จัดทําบันทึกนําสงผลสอบไป

ยังกองบริการการศึกษา 

       

7. แบบฟอรมท่ีตองใช 

7.1ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

7.2บันทึกแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบ 

7.3บันทึกแบบฟอรมประเมิน

ประจาํป 

7.4ใบบัญชีรายชื่อการปฏิบัติงาน 

7.5บันทึกผลสอบนําสงกองบริการ 

จํานวน 5 

 

ฉบับ  

 



257 
 

 

ลงนาม ....นางสาวบุรัสกร  แจมเมธีกุล….. ลงนาม ....นํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..... ลงนาม ....ดร.ศุภรา  เจรญิภมูิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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4.6 การรับสมัครนักศึกษา 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติท่ีคณะ/วิทยาลัย) 

 

 กิจกรรมหลัก การรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติท่ีคณะ/วิทยาลัย) 

 

ชื่อ นางสาวบุรัสกร นามสกุล แจมเมธีกุล รหัสเอกสาร   CIM – AS - 04 - 06 

งาน การรับเขาศึกษาตอ กิจกรรมหลัก การรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติท่ีคณะ/วิทยาลัย) 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติท่ีคณะ/วิทยาลัย) 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติท่ีคณะ/วิทยาลัย) 

 

 

2. ขอบเขตงาน 

2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติท่ีคณะ/วิทยาลัย)ตลอดจนหนวยงาน

และผูรับผิดชอบท่ีมีสวนเก่ียวของ 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1   ฝายวิชาการคณะดําเนินการจัดทําปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา  

            -รับทราบรายงานสรุปจํานวนรับนักศึกษารายงานตัวรับตรงรอบท่ี 1   รอบท่ี 2 

             -ตรวจสอบขอมูลปฏิทินวิชาการหลักของทางมหาวิทยาลยั 

             -ดําเนินการจัดทําปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา(รับตรงท่ีคณะ/วิทยาลัย)  

    3.2   ทําประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม ผานระบบ E-office ขออนุมัต ิ

    3.3   แจงผูเก่ียวของประกาศรับสมคัร (อินเตอรเน็ต/ขาวสารประชาสัมพันธ) 

    3.4   ฝายวิชาการคณะดําเนินการจัดทําสั่งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาผานระบบ E-office และแจงเวียนคาํสั่งไปยังผูเก่ียวของ 

    3.5   ฝายวิชาการจดัเตรียมเอกสารการรับสมัคร /สถานท่ี 

             -จัดพิมพใบสมคัร 

             -จัดพิมพรายช่ือผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเขาศึกษา(กําหนดเลขท่ีสมัครสอบ)  

             -จัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน 

             -จัดเตรียมอุปกรณในการรับสมัคร 

             -จัดพิมพเอกสาร รายละเอียดตางๆ 

             -จัดทําสําเนาในสมคัร 
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             -จัดทําคําสั่งคณะกรรมการการรบัสมคัร 

             -จัดเตรียมสถานท่ีรับสมัคร    

   3.6   ดําเนินการรับสมัคร 

   3.7   สรุปรายช่ือผูสมัคร 

   3.8   ฝายวิชาการดําเนินการจดัเตรียมเอกสารในการสอบสัมภาษณและการสอบปฏิบัติ (เพ่ิมประชุม 3 ช่ัวโมง) 

           -จัดพิมพในเซ็นช่ือผูรับสมัคร 

             -จัดพิมพใบสรุปคะแนนการสัมภาษณ 

             -จัดพิมพใบเซ็นช่ือปฏบัิติหนาท่ีของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ 

             -จัดเตรียมสถานท่ีสอบสัมภาษณ  
    3.9    อํานวยความสะดวกในการสอบสัมภาษณ และสอบปฏิบัติ 

    3.10  สรุปรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขาศกึษาตอ 

    3.11  ทําประกาศผูมสีิทธ์ิเขาศกึษาตอในระบบ E-office 

    3.12  ฝายวิชาการคณะแจงประกาศผูมสีิทธ์ิเขาศึกษาตอไปยังผูเก่ียวของและประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

    3.13  จัดทําบันทึกนําสงขอมลูผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาไปยังงานรบัเขากองบริการการศึกษา 

    3.14  รวบรวมเอกสารการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครนําสงฝายการเงินคณะ 

 

 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

5.1 สาขาวิชา  5  สาขา 

5.2 กองบริการการศึกษา 

 

มีจํานวน 2 หนวยงาน  

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที 7 ชั่วโมง 5 วัน 

 6.1   ฝายวิชาการคณะดําเนินการ

จัดทําปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา  

       

6.2   ทําประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม 

ผานระบบ E-office ขออนุมัต ิ

       

6.3   แจงผูเก่ียวของประกาศรับสมัคร 

(อินเตอรเน็ต/ขาวสารประชาสัมพันธ) 

       

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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6.4   ฝายวิชาการคณะดําเนินการ

จัดทําสั่งคณะกรรมการรับสมัคร

นักศึกษาผานระบบ E-office และแจง

เวียนคําสั่งไปยังผูเก่ียวของ 

       

6.5   ฝายวิชาการจดัเตรียมเอกสารการ

รับสมคัร /สถานท่ี 

       

6.6   ดําเนินการรับสมัคร        

6.7   สรุปรายช่ือผูสมัคร        

6.8   ฝายวิชาการดําเนินการจัดเตรียม

เอกสารในการสอบสัมภาษณและการ

สอบปฏิบัติ (เพ่ิมประชุม 3 ช่ัวโมง) 

       

6.9    อํานวยความสะดวกในการสอบ

สัมภาษณ และสอบปฏิบัต ิ
       

6.10  สรุปรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขาศึกษาตอ        

6.11  ทําประกาศผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอ

ในระบบ E-office 

       

 6.12  ฝายวิชาการคณะแจงประกาศ 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอไปยังผูเก่ียวของและ

ประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

       

6.13  จัดทําบันทึกนําสงขอมูลผูม ี

สิทธ์ิเขาศึกษาไปยังงานรับเขากอง

บริการการศึกษา 

       

6.14  รวบรวมเอกสารการเบิกจาย

คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ

รับสมคัรนําสงฝายการเงินคณะ 

       

7. แบบฟอรมท่ีตองใช 

7.1 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา 
7.2 ประกาศรับสมัครนักศึกษา 
7.3 บันทึกสั่งคณะกรรมการรับสมคัร 
7.4 ใบรับสมัคร 
7.5 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ

สัมภาษณ/ปฏิบัต ิ
7.6 เอกสารประเมินในการสอบ

สัมภาษณ 
7.7 ประกาศผูมสีิทธ์ิเขาศึกษาตอ 
7.8 บันทึกนําสงขอมูลผูม ี

สิทธ์ิเขาศึกษาไปยังงานรับเขากอง

จํานวน 8 ฉบับ  
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บริการการศึกษา 

 

 

ลงนาม ....นางสาวบุรัสกร  แจมเมธีกุล….. ลงนาม ....นํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..... ลงนาม ....ดร.ศุภรา  เจรญิภมูิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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267 
 

 

9

อํานวยความสะดวกในการ

สอบสัมภาษณ์ และสอบ

ปฏิบัติ

1 ร้อยละ 100

ให้บริการและอํานวยคความ

สะดวกแก่ผู้สมัครเข้าศึกษา และ

อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ และสอบ

ปฏิบัติ

10 สรุปรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษาต่อ 3 ร้อยละ 100 รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

11
ทําประกาศผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ต่อในระบบ E-office
30 ร้อยละ 100 ประกาศผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

12

แจ้งประกาศผู้มีสิทธิ�เข้า

ศึกษาต่อไปยังผู้เกี�ยวข้อง

และประกาศให้ทราบโดยทั�ว

กัน

10 ร้อยละ 100 ประชาสัมพันธุ์ผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ไม่ถูกต้อง

13

จัดทําบันทึกนําส่งข้อมูลผู้มี

สิทธิ�เข้าศึกษาไปยังงาน

รับเข้ากองบริการการศึกษา

15 ร้อยละ 100
นําข้อมูลเข้าระบบเพื�อใช้ในการ

รายงานตัวนักศึกษา

ถูกต้อง

14

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ดําเนินการรับสมัครนําส่ง

ฝ่ายการเงินคณะ

3 ร้อยละ 100
เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ดําเนินการรับสมัคร

รวม 50 2 116

หมายเหตุ1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จัดทํา  นางสาวบุรัสกร  แจ่มเมธีกุล ผู้ควบคุม นางสาวนํ้าทิพย์ กลีบบัวบาน ผู้อนุมัติ  อาจารย์ ดร.ศุภรา  เจริญภูมิ

2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง   นักวิชาการศึกษา ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักงาน ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี 

 '-คําสั�งคณะกรรมการรับ

สมัครนักศึกษา                           

 -ประกาศรับสมัครนักศึกษา

ใหม่ -ใบเซ็นต์ชื�อปฏิบัตงาน

รายชื�อและสถานที�สอบ

สัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ�สอบ

สัมภาษณ์ทุกคน

-เกณฑ์การให้คะแนน                 

       -แบบประเมินผลการ

สอบสัมภาษณฑ์

รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ประกาศผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ข้อมูลผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ร้อยละ 100 รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษาตัวชี�วัด (KQI) 

รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ความถูกต้องของบันทึก

ข้อความ

นําข้อมูลเข้าระบบเพื�อใช้ใน

การรายงานตัวนักศึกษา

เบิกจ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการดําเนินการรับ

สมัคร

ความถูกต้องและครบถ้วน

ของเอกสารแนบเพื�อใช้ใน

การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

ประกาศผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ความถูกต้องและครบถ้วน

ของประกาศผู้มีสิทธิ�เข้า

ศึกษาต่อ

ความถูกต้องและครบถ้วน

ของข่าวประชาสัมพันธ์ และ
ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษ

ความถูกต้องและครบถ้วน

ในการให้บริการผู้สมัครเข้า

ศึกษา และอาจารย์ผู้สอบ

สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ

ให้บริการและอํานวยคความ

สะดวกแก่ผู้สมัครเข้าศึกษา 

และอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ 

และสอบปฏิบัติ

รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา
ความถูกต้องและครบถ้วน

รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

อาํนวยความสะดวก

ในการสอบสัมภาษณ์ 

และสอบปฏิบติั

สรุปรายชื�อผูม้ีสิทธิ�

เขา้ศึกษาตอ่

ทาํประกาศผูม้ีสิทธิ�

เขา้ศึกษาตอ่ในระบบ 

E-office

ลงนาม
ประกาศ

ออกเลขประกาศ

แจง้ประกาศผูม้ีสิทธิ�

เขา้ศึกษาตอ่ไปยงั

ผูเ้กี�ยวขอ้งและ

ประกาศลงบอร์คประ

ชาสัมพนัธ์

นําขอ้มลูประชาสมัพนัธ์

ยงัเวป็ไซต/์fackbook คณะ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม

นําขอ้มูล

ประชาสัมพนัธ์

ยงัเวป็ไซต์

มหาวทิยาลยั

ทาํบนัทกึนําส่งขอ้มลูผู ้

มีสิทธิ� เขา้ศึกษา

ตรวจสอบ

และลงนาม

ออกเลขเบันทกึ
ขอ้ความ

นําขอ้มูลเขา้ระบบ

คอมพิวเตอร์เพื�อใชใ้น

การรายงานตวั

รวบรวมเอกสารการเบกิจ่าย

ค่าตอบแทนคณะกรรม

จัดทําสรุปยอดเงิน

เพื�อทําเรื�องเบิกจา่ย

สิ�นสุด

ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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  4.7 การราง-พิมพ โตตอบหนังสือ 
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การราง-พิมพ โตตอบหนังสือ 

 

 กิจกรรมหลัก การราง-พิมพ โตตอบหนังสือ 

ชื่อ นางสาวบุรัสกร นามสกุล แจมเมธีกุล รหัสเอกสาร   CIM – AS - 04 - 07 

งาน การรับเขาศึกษาตอ กิจกรรมหลัก การราง-พิมพ โตตอบหนังสือ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ดร.ศุภรา นามสกุล เจริญภูมิ ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจและวิเคราะหเอกสาร และรับเอกสารไดอยางถูกตอ  

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาไดตามข้ันตอนวิธีการปฏิบัติ 

 

 

2. ขอบเขตงาน 

         2.1 ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานไดตามข้ันตอน 

 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 ราง-พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส (บันทึกขอความ หนังสือราชการ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ ประชุม และ

อ่ืนๆ ) 

    3.2 กําหนดเสนทางถึงหนวยงานตางๆท่ีรับเรื่อง 

    3.3 ติดตามทวงถามและประสานงานในกรณีเกิดปญหา หรือเอกสารเรงดวน 

 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 
 

 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

5.1 สาขาวิชา  5  สาขา 

5.2 กองบริการการศึกษา 

5.3 หนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 

มีจํานวน 3 หนวยงาน  

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที 7 ชั่วโมง 5 วัน 

 3.1 ราง-พิมพ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (บันทึกขอความ 

หนังสือราชการ ระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่ง ประกาศ ประชุม และอ่ืนๆ ) 

       

3.2 กําหนดเสนทางถึงหนวยงาน

ตางๆท่ีรับเรื่อง 

       

 3.3 ติดตามทวงถามและ

ประสานงานในกรณีเกิดปญหา 

หรือเอกสารเรงดวน 

       

7. แบบฟอรมท่ีตองใช 

7.1 บันทึกขอความ 

7.2 บันทึกภายนอก 

7.3 เอกสารประชุม 

7.4 รายงานการประชมุ 

7.5 หนังสือราชการอ่ืนๆ 

 

จํานวน 5 ฉบับ  

 

 

ลงนาม ....นางสาวบุรัสกร  แจมเมธีกุล….. ลงนาม ....นํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..... ลงนาม ....ดร.ศุภรา  เจรญิภมูิ..... 

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดฝีายวิชาการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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ผังการดําเนินการ (Flow Chart) 
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                  ท้ังนี้ ในงานบริหารท่ัวไป มี มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP  ซ่ึงรวบรวมกิจกรรม

หลักท่ี 1.6 การจัดทําแผนงานงบประมาณฝายวิชาการ กิจกรรมหลักท่ี 1.9 การจัดโครงการ/เบิกจาย/สรุป ของฝายวิชาการ และ

กิจกรรมท่ี1.3 การจัดคําสั่งแตงตั้งอาจารย คณาจารยประจํา/ท่ีปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร  แสดงรายละเอียด ดังนี้  

 

 

     8. มาตรฐานการปฏิบัตงิาน Standard Operating Procedure (SOP) 

8.1 SOP .....การดําเนินโครงการ/เบิกจาย/สรุปของฝายวชิาการ........ 

ชื่อ ............นางสาวมณัรตน................ นามสกุล ........ทองโอน.................   รหัสเอกสาร  SOP - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย ..................บริการการศึกษา.........................งาน ...............บริหารงานงานท่ัวไป......................................    

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ...อ.ดร.ศุภรา....................... นามสกุล ........เจริญภูมิ.............  ตําแหนง ......นักวิชาการศึกษา... 

แกไขครั้งท่ี .........................-........................ วันท่ีแกไข .....................-....................... วนัประกาศใช .................................... 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพื่อใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานในการดําเนินโครงการ/เบิกจาย/สรุปของฝายวิชาการ 

    1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการดําเนินโครงการ/เบิกจาย/สรุปของฝายวิชาการ 
 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการดําเนินโครงการ/เบิกจาย/สรุปของฝายวิชาการ 

ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเก่ียวของ ซึ่งประกอบดวยงานตาม WI-XX-06 WI-XX-09 และWI-XX-03 ดังนี้ 

      2.1 WI-XX-06 การจัดทําแผนงานงบประมาณฝายวิชาการ 

      2.2 WI-XX-09 การจัดโครงการ/เบิกจาย/สรุป ของฝายวิชาการ 

      2.3 WI-XX-03 การจัดคําสั่งแตงตั้งอาจารย คณาจารยประจํา/ที่ปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร 
 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแตเริ่มตนจนส้ินสุดของงานนั้นๆ 

     3.1 การจัดทําแผนงานงบประมาณฝายวิชาการ มีข้ันตอน ดังนี้ 

  3.1.1 รวบรวมกิจกรรมและโครงการตางๆ ทีต่องดําเนนิการในแตละป 

  3.1.2 ปรึกษากับรองคณบดีฝายวิชาการและผูบริหาร ในการวางแผนงบประมาณ 

  3.1.3 รางแผนงานงบประมาณฝายวชิาการ 

  3.1.4 แจงใหฝายนโยบายและวางแผน ในการกําหนดงบประมาณในแตละป 

  3.2 การจัดโครงการ/เบิกจาย/สรุป ของฝายวิชาการ มีข้ันตอน ดงันี ้

  3.2.1 รางโครงการตางๆ พิจารณาจากแผนงบประมาณวิชาการ เพื่อขออนุมัติโครงการจากคณบด ี

        3.2.2  การเตรียม/ประสานงานตาง กอนการดําเนนิการกิจกรรม 

  3.2.3  ดําเนินการกิจกรรมตางๆตามโครงการ 
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           3.2.4  รวบรวมเอกสารการเบิกจายเงินตามโครงการ เมื่อดําเนินการเสร็จสิน้แลว 

           3.2.5  สรุปและประเมินโครงการ และจดัเก็บเอกสาร 

 
     3.3 การจัดคําสั่งแตงตั้งอาจารย คณาจารยประจํา/ที่ปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร มีข้ันตอน ดังนี ้

  3.3.1 รวบรวมรายชื่ออาจารยทีจ่ะจัดทําคําสั่งจากสาขาวชิาหรือกําหนดเองตามความเหมาะสม 

  3.3.2 จัดทําบนัทึกปะหนาและพิมพคําสั่งผานระบบ e-office ใหคณบดีลงนาม 

  3.3.3 สงคําสั่งผานระบบใหผูรับผิดชอบและจัดเก็บ 
 

 4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)  

  

 

 

 

 

 

  5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน .............2................... หนวยงาน 

  6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน .....30....... นาที/ ........3........ ชัว่โมง/ .........7........ วัน  

  7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน ..................1 แบบฟอรม...................... 

 

 

 

ดงัเอกสาร แนบ (Flow Chart) 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา /ผู้แทน นาที ชม. วัน

1 กิจกรรมและโครงการต่างๆ ความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูล ร้อยละ100 ข้อมูล

2

2 (ร่าง) แผนงานงบประมาณ ความถูกต้องของ(ร่าง) 

แผนงานงบประมาณ

(ร่าง) แผนงาน

งบประมาณ

ร้อยละ90 (ร่าง) แผนงาน

งบประมาณ

1  แผนงานงบประมาณ ความถูกต้องแผนงาน

งบประมาณ

แผนงานงบประมาณ ร้อยละ 100 แผนงานงบประมาณ

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)

ฝ่าย......บริการการศึกษา........   งาน ....งานบริหารงานทั�วไป....    กิจกรรมหลัก ....การดําเนินโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ....      ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง ……7……วัน……3…...ชั�วโมง……30…..นาที

ผลลัพท์เวลาหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุดควบคุม (control item)

W
I-X

X-
06

 ก
าร

จัด
ทํา

แผ
นง

าน
งบ

ป
ระ

มา
ณ

ฝ่า
ยว

ิชา
กา

ร

ตัวชี้วัด (kqi) เป้าหมายWI

การปฎิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การส ือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ปรึกษารองคณบดี/

คณบดี

(ร่าง)แผนงาน

งบประมาณ

เร่ิมต้น 1

รวบรวมกิจกรรมและ

โครงการต่างๆ

ฝ่ายนโยบายและแผน

รับทราบและกําหนด

งบประมาณฝ่ายวิชาการ

แจ้งให้การกําหนดแผน

งบประมาณ

สิน้สุด 1

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หวัหน้าสาขาวิชา 
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3




บันทึกข้อความ

โครงการ




ความถูกต้องของบันทึก

ข้อความ

ความถูกต้องของโครงการ




บันทึกข้อความ

โครงการ




ร้อยละ 100

ร้อยละ 100




บันทึกข้อความ

โครงการ

เอกสารของกิจกรรม ความถูกต้องของเอกสาร

ของกิจกรรม

เอกสารของกิจกรรม ร้อยละ 100 เอกสารของกิจกรรม

หนังสือเชิญวิทยากร

เอกสารเบิกจ่าย

ความถูกต้องของหนังสือ

เชิญวิทยากร

ความถูกต้องของเอกสาร

เบิกจ่าย

หนังสือเชิญวิทยากร

เอกสารเบิกจ่าย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

หนังสือเชิญวิทยากร

เอกสารเบิกจ่าย

คําสั่งแต่งตั้ง ความถูกต้องของบันทึก

ข้อความ

บันทึกข้อความ ร้อยละ 100 บันทึกข้อความ

W
I-X

X-
09

 ก
าร

จัด
ท

ําโ
คร

งก
าร

/เบ
ิกจ

่าย
/ส

รุป
ขอ

งฝ
่าย

วิช
าก

าร
 (ส

่วน
ท

ี่ 1
)




2

Yes

รองคณบดี

ตรวจสอบ

No

ร่างโครงการต่างจากแผนงาน

งบประมาณ

เร่ิมต้น 2

แผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ

นําเสนอโครงการให้

ตรวจสอบ

พิมพ์บันทึกข้อความ

เสนอโครงการ

คณบดีลงนาม

เตรียมเอกสารท่ีใช้

เตรียมอุปกรณ์ สถานท่ี

ออกหนังสอืเชิญวิทยากร

เตรียมเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ

จัดทําคําสั่งในการปฏบิติั

หน้าท่ี
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1
รายชื่อ

บันทึกข้อความ ระบบ E-office
ความถูกต้องตามเนื้อหา

รายชื่อ

บันทึกข้อความ
ร้อยละ 100 บันทึกข้อความถูกต้อง

20 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ความถูกต้องของคําสั่ง คําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ร้อยละ 100 คําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

10 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ความถูกต้องของคําสั่ง คําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ร้อยละ 100 คําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

W
I-X

X
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ก
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ท
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ําส
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ี่ป

รึก
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า/
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ิเศ
ษ

/ห
ล

ัก
ส

ูต
ร

Yes สง่ให้หัวหน้าสาขาวิชา/

อาจารย์

ลงนามเอกสาร

No

แจ้งให้สาขาวิชาส่ง

รายชื่ออาจารย์

เร่ิมต้น3

รวบรวมและตรวจสอบ

รายชี่อ

พิมพ์คําสั่งแต่งตัง้

สง่คําสัง่ให้ผู้ปฏิบัติ

หน้าที่

ลงนามเอกสาร

No
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1

1 เอกสารเบิกจ่าย ความถูกต้องของเอกสาร

เบิกจ่าย

เอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 เอกสารเบิกจ่าย

รวม 30 3 7

ผู้จัดทํา   ............นายวรงค์    ชื่นครุฑ.................. ผู้อนุมัติ   ....ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อาณัติ   ต๊ะปินตา.....

 2.  กําหนดให้  1 วัน  = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหน่ง  ....นักวิชาการศึกษา....) ตําแหน่ง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.  กําหนดให้  1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี วันที่   ....30..../...มิถุนายน.../...2558....

      (ตําแหน่ง  ....รองคณบดีฝ่ายวิชาการ....)

2 ใบประเมินผล

สรุปผลคะแนนประเมินผล

เอกสารทั้งหมด

ร้อยละ 100

หมา
ยเหต

ตัวชี�วัด (KQI)

สรุปการดําเนิน

โครงการ /เบิกจ่าย/สรุป

ของฝ่ายวิชาการ

สรุปการดําเนิน

โครงการ/เบิกจ่าย/

สรุปของฝ่ายวิชาการ1.  การคิดปริมาณงาน  คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้ควบคุม  ........ผศ.ดร.จันทนา   กาญจน์กมล...........

ใบประเมินผล

สรุปผลคะแนน

ประเมินผล

เอกสารทั้งหมด

ความถูกต้องของใบ

ประเมินผล

ความถูกต้องของสรุปผล

คะแนนประเมินผล

ความถูกต้องของเอกสาร

ทั้งหมด

ใบประเมินผล

สรุปผลคะแนน

ประเมินผล

เอกสารทั้งหมด

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

W
I-X

X
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่าย
/ส

รุป
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วิช
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าร
 (ส

่วน
ท

ี่ 2
)

จัดเก็บเอกสารลงแฟ้ม

รวบรวมเอกสารที่

เบิกจ่ายตามโครงการ

รวบรวมใบประเมินผล/สรุปผล

คะแนนประเมินและกิจกรรม

ประสานงานกับ

หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง

ฝ่ายการเงินดําเนนิการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนนิการ

ดําเนนิการกิจกรรม

ต่างๆ

สิน้สุด 2

ผู้จดัทํา ...นางสาวศทุธินี ไชยรัตน์..... 

(ตําแหน่ง ..นกัวิชาการศกึษา...) 

ผู้ควบคมุ...นางสาวนํา้ทิพย์ กลีบบวับาน 

(ตําแหน่ง..หวัหน้าสํานกังาน... 

ผู้อนมุตัิ......อาจารย์ ดร.ศภุรา เจริญภูมิ 

ตําแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

วนัที่ ...../.....พฤษภาคม.../..2559... 
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ภาคผนวก 

ก. แบบฟอรม 
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1.แบบฟอรมใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
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2.แบบฟอรมสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 

 

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 

ชื่อ ....................................................................... นามสกุล ........................................................................... 

ฝาย .................................................................... ตําแหนง ............................................................................. 

หนวยงาน ............................................................................................................................................... 

มีภาระงานท่ีปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1. งาน ................................................................................ 

 1.1 กิจกรรมหลัก .....................................................................................................................................  

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน 

 1.2 กิจกรรมหลัก .....................................................................................................................................  

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน 
 

2. งาน ................................................................................ 

 2.1 กิจกรรมหลัก .....................................................................................................................................  

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จาํนวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน 

 2.2 กิจกรรมหลัก ...................................................................................................................................  

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน 
 

 

3. งาน ................................................................................ 

 3.1 กิจกรรมหลัก .............................................................................................................................  

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จาํนวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน 

 3.2 กิจกรรมหลัก ............................................................................................................................  

 ใชเวลาท้ังหมด (ตอป) จาํนวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน 
 

 

สรุป เวลาท่ีปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานท้ังหมด (ตอป)  จํานวน .......... นาที/ ......... ชั่วโมง/ .......... วัน 

 

 

เอกสารท่ีตองแนบ : ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD)
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3. แบบฟอรมสรุปภาระงาน/กรอบอัตรากําลงั 

หนวยงาน .................................................................................................. 

ลําดับ ช่ือ - สกุล 
ระยะเวลาท่ีใช (ป) 

นาที ช่ัวโมง วัน 

1.  ฝาย................................. 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

          

รวมภาระงาน       

2.  ฝาย................................. 

1         

2         

3         

รวมภาระงาน       

3.  ฝาย................................. 

1         

2         

3         

รวมภาระงาน       

รวมภาระงานท้ังหมด       

 
สรุป ภาระงานท้ังหมด          คน 

   
 

จะไดกรอบอัตรากําลัง  =      คน  

   หมายเหต ุ: 1 อัตรา = 230 วัน / ป 

   
 

    
 

    
 

ลงช่ือ(ตัวบรรจง) ............................................................. 

   
 

                                   ผูอํานวยการ 
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4. ตารางสรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพ่ิมใหม ประจําปงบประมาณ ………………………. 

หนวยงาน …………………………………………………………………………… 

 

       บุคลากรในปจจุบัน       ตําแหนงเพ่ิมใหม 2559-2562 

หนวยงาน ตําแหนง ระดับ 

บุคลากรท่ี

พึงม ี ขาราชการ 

พนักงาน

ประจํา 

พนักงาน

ชั่วคราว 

พนักงาน

ราชการ ลูกจางประจํา รวม เพ่ิม ลด เพ่ิมในป 

                       2559 2560 2561 2562 
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5.แบบฟอรมกระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก ......................................................... 

ชื่อ ................................................... นามสกุล ........................................   รหัสเอกสาร  WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .............................................................. กิจกรรมหลัก ................................................................................................  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ...................................... นามสกุล ....................................  ตําแหนง .................................... 

แกไขครั้งท่ี ........................................... วันท่ีแกไข ................................................. วันประกาศใช ..................................... 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 .................................................................................................................................. 

    1.2 .................................................................................................................................. 
 

2. ขอบเขตงาน 

    2.1 .................................................................................................................................. 

    2.2 .................................................................................................................................. 
 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 .................................................................................................................................. 

    3.2 .................................................................................................................................. 

     
 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน ................................ หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน ........................................  

ลงนาม ..................................................   ลงนาม ......................................................   ลงนาม .............................................. 

ตําแหนง ..............................................    ตําแหนง .....................................................  ตาํแหนง ............................................. 

             ผูจัดทํา               ผูควบคุม                                           ผูอนุมัติ 
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6.แบบฟอรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 

SOP .................................................................. 

ชือ่ ............................................................ นามสกุล .................................................... รหัสเอกสาร  SOP - _ _ - _ _ - _ _  

ฝาย .........................................................................งาน ..........................................................................................................    

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ........................................ นามสกุล .......................................  ตําแหนง ................................... 

แกไขครั้งท่ี ................................................. วันท่ีแกไข ................................................. วันประกาศใช .................................... 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 .................................................................................................................................. 

    1.2 .................................................................................................................................. 
 

2. ขอบเขตงาน 

    2.1 .................................................................................................................................. 

    2.2 .................................................................................................................................. 
 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแตเริ่มตนจนส้ินสุดของงานนั้นๆ 

 3.1 ......................................................................................................................................................................................... 

 3.2 ......................................................................................................................................................................................... 
 

4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 

  

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน ................................ หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมท่ีตองใช จํานวน ........................................  

ลงนาม ..................................................   ลงนาม ......................................................   ลงนาม .............................................. 

ตําแหนง ..............................................    ตําแหนง .....................................................  ตาํแหนง ............................................. 

             ผูจัดทํา               ผูควบคุม                                           ผูอนุมัติ 
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ภาคผนวก 

ข. คณะผูจัดทํา 
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คณะผูจัดทํา 

ภาระงานฝายบริการการศึกษา 

 

1 นางสาวศุมณีรัตน  ทองโอน 

2 นางสาววรีญา  คลังแสง 

3 นางสาวนันทิกา  อนุโต 

4 นางสาวบุรัสกร  แจมเมธีกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ 

คณบดี รองคณบดฝีายวิชาการ และหัวหนาสาํนักงานท่ีใหการสนับสนุนในการทํา 

เลมภาระงาน ฝายบริการการศึกษา ณ ท่ีน้ี 


