แบบภาระงานตามขอตกลงการปฏิบัติงานประจําป (TOR)
1. ชื่อ-สกุล นางรัคณภรณ ใจไวยธนา ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
สังกัด ภารกิจดานหลักสูตรและจัดการศึกษา งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร
2. ภาระงานตามขอตกลงการปฏิบัติงานประจําป (TOR) ประกอบดวย
1. งานรับเขานักศึกษาใหม
2. งานทะเบียนประวัติ
3. งานตารางเรียนตารางสอบ มข.30
4. งานจัดตารางสอบประจําภาค
5. งานวัดและประเมินผลการศึกษา
6. งานดานการจัดฐานขอมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF ระดับปริญญาตรี
7. งานดานประเมินการเรียนการสอนอาจารยโดยนักศึกษา
8. งานดานการตรวจสอบสําเร็จการศึกษา
9. งานดานการลงทะเบียนวิชาเรียนโดยการยื่นคํารองออนไลน Web:Reg kku และ
คืนเงินชวยเหลือคาธรรมเนียมฯ รอยละ 10
10. งานดานการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
11. คณะกรรมการ
12. งานดานธุรการ
13. คูมือการปฏิบัติงาน/แนวทางการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
14. งานพัฒนาขององคกรดานดิจิทัล

(ลงชื่อ).......................................................................เจาของภาระงาน
(นางรัคณภรณ ใจไวยธนา)
(ลงชื่อ).......................................................................ผูบังคับบัญชาขั้นตน เห็นชอบ
(นายกฤษณชัย แกวสกุลธรรม)

ภารกิจดานหลักสูตรและจัดการศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานระดับคณะมีหนาที่ในการผลิตบัณฑิต
สัตวแพทย ที่กอรปดวย วิทยา จริยา และปญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับหลังปริญญาเปนศูนยกลางความ
รวมมือในการคนควาวิจัย การชันสูตรโรคสัตว การบริการ และสรางองคความรูใหม เปนศูนยกลางการศึกษาตอเนื่อง
และใหบริการวิชาการแกสังคม สัตวแพทย บุคลากร ดานการผลิตสัตว และประชาชนทั่วไป ในประเทศและภูมิภาค
อาเซียน ตลอดจนทํานุบํารุงภูมิปญญาพื้นบาน และศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศโดยรวม
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ฝายวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการและประสานงานดานวิชาการของคณะ ในการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตร การการปรับปรุงหลักสูตร
ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน การใหบริการแกนิสิต นักศึกษา คณาจารย และผูสนใจประชาชนทั่วไป รวมถึง
การใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม ทั้งภายในและภายนอก
งานวิจัยและบริการการศึกษา และภารกิจการดานหลักสูตรและจัดการศึกษา แตละคณะจะมีเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ที่คลายคลึงกัน เนื่องจากวาการปฏิบัติงานจะตองดําเนินไปตามแผนปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ที่ออกประกาศใชในแตละปการศึกษา แตในสวนของการปฏิบัติงานรายละเอียดปลีกยอยของแตละคณะ
อาจจะมีความแตกตางกันบางเล็กนอย ซึ่งขึ้นอยูกับแตละหนวยงานกําหนดขึ้น แตในการปฏิบัติงานดานตางๆ ของ
ภารกิจดานการจัดการศึกษาฯ เชน ดานการลงทะเบียนวิชาเรียน ดานการจัดเก็บทะเบียนประวัตินักศึกษา ดานการ
จัดตารางเรียนตางรางสอบ ดานการประมวลผลการเรียน ดานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา ตลอดจนการออก
เอกสารรับรองความประพฤติ เพื่อใชประกอบการขอทุนการศึกษา หรือประกอบการขอกูยืมเงินเพื่อการศึกษา นั้น
ภารกิจดานหลักสูตรและจัดการศึกษาฯ เปนหนวยงานที่ตองรับผิดชอบเพื่อเอื้ออํานวยใหนักศึกษาไดรับประโยชน
สูงสุด ซึ่งถือเปนงานหลักที่ยึดเปนหัวใจสําคัญของการปฏิบัติงาน ปจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร ไดจัดโครงสรางการ
บริหารงานของงานในกองบริหารงานคณะ ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร ฉบับที่ 52/2563 เรื่องแตงตั้ง
หัวหนาภารกิจดานตางๆ ในหนวยงานยอย สังกัดกองบริหารงานคณะ ดังนี้
งานแผนและงบประมาณ ประกอบดวย
หัวหนาภารกิจดานแผนและประกันคุณภาพ
หัวหนาภารกิจดานการเงินและบัญชี
หัวหนาภารกิจดานพัสดุ
งานวิจัยและบริการการศึกษา ประกอบดวย
หัวหนาภารกิจดานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
หัวหนาภารกิจดานหลักสูตรและจัดการศึกษา
หัวหนาภารกิจดานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
งานบริหารและธุรการ ประกอบดวย
หัวหนาภารกิจดานการเจาหนาที่
หัวหนาภารกิจดานสารบรรณ
หัวหนาภารกิจดานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หัวหนาภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานหองปฏิบัติการและสัตวทดลอง ประกอบดวย
หัวหนาภารกิจดานการเรียนการสอนปฏิบัติการดานคลินิก
หัวหนาภารกิจดานการเรียนการสอนปฏิบัติการดานปรีคลินิก
ฝายวิชาการและวิจัย
ฝายวิชาการและวิจัย เปนหนวยงานที่ใหบริการเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา และอาจารยผูสอน ไมวาจะเปนงาน
ดานจัดทําหลักสูตร คูมือนักศึกษา งานดานปรับปรุงหลักสูตร งานจัดตารางเรียนตารางสอบ งานรับเขาศึกษา งาน
ประเมินผลการเรียน งานประเมินการเรียนการสอน การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การออกหนังสือรับรองการ
สําเร็จการศึกษา การจัดสงนักศึกษาออกฝกสหกิจศึกษา หรือฝกงานนอกหลักสูตร ซึ่งเปนงานที่เกี่ยวของกับบุคคล
หลายฝาย ทั้ง อาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกคณะ อีกทั้งเปนงานที่ตอง
ดูแลนักศึกษาควบคูไปดวย เชน การจัดกิจกรรมที่สนับสนุนสงเสริมพัฒนาทักษะ บุคลิกภาพ นอกหลักสูตรที่ไมมีใน
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ชั้นเรียน
ดังตอไปนี้

ดังนั้น ขอบเขตภาระหนาที่ของนักวิชาการศึกษา จึงมีความหลากหลายในหนาที่ แตภาระหนาที่หลักมี

ภารกิจดานหลักสูตรและจัดการศึกษา
- งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
- การจัดการรับเขาศึกษา
- งานจัดทําตารางเรียนตารางสอบ
- งานขอเปด-ปดรายวิชา
- การจัดการศึกษา TQF
- การประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา
- ตรวจสอบความถูกตองของผลการเรียนทุกรายวิชาเสนอที่ประชุมกรรมการคณะฯ
- ติดตามการแกไขระดับคะแนนที่ขอใชสัญญาลักษณ I ใหทันตามกําหนดของมหาวิทยาลัย
- ดําเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทของนักศึกษา
- ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอบ
- ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
- ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษาจากสถาบันอื่นมาแลว
- ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณรับนักศึกษาใหม 5 รอบ
- ดําเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา
- ดําเนินการเกี่ยวกับการขอใบรายงานผลการเรียน
- ประสานงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
- ดําเนินการเกี่ยวกับการขอผอนผันคาธรรมเนียนพิเศษ
- ดําเนินการเกี่ยวกับการแนะนําประชาสัมพันธหลักสูตร
- งานตรวจสอบสําเร็จการศึกษา
- งานประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ เดือนละ 1 ครั้ง
- การเบิกจายคาตอบแทนอาจารยผูสอนโครงการพิเศษทุกรายวิชา
- การเบิกจายเงินคาตอบแทนกรรมการคุมสอบกลางภาคและปลายภาค
- การตรวจสอบคํารองผานออนไลน
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แผนผัง แสดงขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน : รับเข้ านักศึกษาใหม่
ลําดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
1
1 วัน
แจงจํานวนการรับ

2

1-2 วัน
ตรวจสอบ
เอกสาร

รายละเอียด
1. รับนโยบายจากผูบริหาร ในการรับบุคคลเขาศึกษาในแต
ละรอบของระบบการรัยเขา T- Cas แบงเปน 5 รอบ ของ
คณะฯ รับ 4 รอบ ซึ่งการรับรวมทั้งสิ้นแลวตองไมเกิน 72
คน/ปการศึกษา
รอบที่ 1 Protfolio
รอบที่ 2 รับตรง (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
รอบที่ 3 รับรวมกับ กสพท. (กลุมแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย)
รอบที่ 4 Admission
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (ไมรับ)
1. ตรวจสอบและกําหนดคุณสมบัติของการรับแตละรอบ
2. กําหนดรายวิชา คาน้ําหนัก และคะแนน ในการทดสอบ
แตละรอบ
3. กําหนดวันสอบ สถานที่สอบสัมภาษณ
4. แจงงรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ
5. แจงการปรับเปลี่ยนจํานวนการรับแตละรอบเมื่อไม
เปนไปตามแผน
6. บันทึกรายละเอียดการรับทั้ง 4 รอบ ลงในระบบ
https://registrar.kku.ac.th/apply2 และ
http://registrar.kku.ac.th/admissions
7. เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครแตละรอบตองตรวจสอบ
คุณสมบัติผูสมัครทุกคนในระบบ เพื่อเตรียมการจัดสอบ
สัมภาษณ และแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการในการ
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3
4
5

เสนอผูมีอํานาจลงนามตามลําดับ
นําเอกสารสงสํานักบริหารฯ
สิ้นสุดกระบวนการ

30 นาที
1 วัน
5 นาที

แผนผัง แสดงขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน : ทะเบียนประวัติ
ลําดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
1
1 สัปดาห
จัดเตรียมเอกสาร

2

4

เสนอผูมีอํานาจลงนามตามลําดับ
นําเอกสารสงสํานักบริหารฯ

รายละเอียด
1. จัดเตรียมรายชื่อผูรายงานตัวและการชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา ในแตละชวงการรับเขาศึกษา
รอบที่ 1-4
2.จัดเตรียมรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปในการลาพัก ลาออก
และการพนสภาพการเปนนักศึกษา
3.จัดเตรียมรายชื่อนักศึกษาที่อยูในสถานะปกติ ทุกชั้นป
เพื่อเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
4.จัดเตรียมรายชื่อนักศึกษาสถานะปกติ ชั้นปที่ 1-3 แจง
สัตวแพทยสภา

1-3 วัน

1. ตรวจสอบรายชื่อผูรายงานตัวและการชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
2.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปในการลาพัก ลาออก
และการพนสภาพการเปนนักศึกษา
3.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่อยูในสถานะปกติ ทุกชั้นป
เพื่อเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
4.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาสถานะปกติ ชั้นปที่ 1-3 เพื่อ
แจงสัตวแพทยสภา
5.บันทึกรายชื่ออาจารยที่ปรึกษา ลงในระบบ Back office
ของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

30 นาที

เสนอลงนามผานหัวหนางาน/ผูอํานวยบริหารงานคณะ/
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/คณบดี
ออกเลขหนังสือที่ภารกิจดานสารบรรณ และ

ตรวจสอบ
เอกสาร

3

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอไป
เสนอลงนามผานหัวหนางาน/ผูอํานวยบริหารงานคณะ/
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/คณบดี
ออกเลขหนังสือที่ภารกิจดานสารบรรณ และ
นําสงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
จัดเก็บสําเนาเพื่อใชอางอิง

1 วัน

6

5

สิ้นสุดกระบวนการ

10 นาที

นําสงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
จัดเก็บสําเนาเพื่อใชอางอิง
ปดประกาศรายชื่ออาจารยที่ปรึกษา ใหนักศึกษาทราบ

แผนผัง แสดงขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน : ตารางเรี ยนตารางสอบ มข.30
ลําดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
รายละเอียด
1
1 สัปดาห 1.รวมประชุมคณะกรรมการจัดทําตารางเรียนตารางสอบ
ประสานงานกลุมวิชา
ของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
2.สงรายวิชา/จํานวนที่ขอเปดใหคณะวิชาที่เกี่ยวของ
3.จัดเตรียมแผนการจัดทําตารางเรียนตารางสอบ มข.30
4.ขอรายชื่ออาจารยเจาของวิชาตามรายวิชาที่เปดการ
เรียนการสอน
3.จัดเตรียมรายชื่อกรรมการจัดทํา มข.30 ระดับคณะฯ
และมหาวิทยาลัย
4.กําหนดวันประชุมเพื่อจัดตารางเรียนตารางสอบในสวน
ของคณะ
2
1-3 วัน 1. จัดประชุมคณะกรรมการ ตัวแทนกลุมวิชาเรื่องการจัด
ตารางเรียนและตารางสอบ มข.30 ภาคการศึกษาตน และ
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 1-6
ตรวจสอบ
2.เสนอแตงตั้งกรรมการจัดทํา มข.30 ระดับคณะและ
เอกสาร
ระดับมหาวิทยาลัย
3.ตรวจสอบรายวิชาและตารางเรียนตามมติที่ประชุมและ
ขอรายชื่ออาจารยผูรวมสอนทุกรายวิชาที่เปดการสอน
4.บันทึกรายวิชาที่เปด/ตารางเรียน/ตารางสอบ และ
รายชื่ออาจารยเจาของวิชาและผูรวมสอนทุกคน ลงใน
ระบบ Back office ของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
5.แกไขและเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนแปลงวันเวลาการสอน
และอาจารยเจาของวิชาและอาจารยผูรวมสอน
3
30 นาที เสนอลงนามผานหัวหนางาน/ผูอํานวยบริหารงานคณะ/
เสนอผูมีอํานาจลงนามตามลําดับ
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/คณบดี
4
1 วัน
ออกเลขหนังสือที่ภารกิจดานสารบรรณ และ
นําเอกสารสงสํานักบริหารฯ
นําสงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
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5

สิ้นสุดกระบวนการ

10 นาที

จัดเก็บสําเนาเพื่อใชอางอิง
สงใหภารกิจดานอาคารสถานที่ฯ เพื่อจัดเตรียมหองเรียน
ปดประกาศตารางเรียนตารางสอบ ใหนักศึกษาทราบ

แผนผัง แสดงขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน : จัดตารางสอบประจําภาค
ลําดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
รายละเอียด
1
2 สัปดาห 1.ตรวจสอบรายชื่ออาจารย/เจาหนาที่วิทยาศาสตร ที่
ประสานงาน
ปฏิบัติงานในคณะซึง่ ไมติดลาศึกษาตอ
อาจารยเจาของวิชา
2.กําหนดวันเวลาสอบโดยใหนักศึกษาแตละชั้นป กําหนด
เองโดยผานความเห็นชอบจากอาจารยเจาของวิชา
3.ตรวจสอบรายวิชา/จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
สังกัดคณะและนอกคณะ
4.แจงใหอาจารยเจาของวิชาสงตนฉบับขอสอบ
5.จัดเตรียมรายชื่อกรรมการผูมีสิทธิ์คุมสอบ
6.ประสานเจาหนาที่ตรวจสอบและผลิตขอสอบประจําภาค
2
1-3 วัน 1. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบประจําภาค
2. ตรวจสอบรายวิชา/วันเวลาสอบทุกรายวิชาจากระบบ
Back office ของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ตรวจสอบ
3. ตรวจสอบความถี่การคุมสอบของกรรมการทุกคน
เอกสาร
เพื่อใหไดคาตอบแทนการคุมสอบที่เทาเทียมกัน เนื่องจาก
การคุมสอบกรณีนักศึกษาโครงการพิเศษ
4. ตรวจสอบตารางสอบและตารางการคุมสอบเพื่อเสนอ
แตงตั้งคําสั่งดําเนินการสอบ
5.รับและตรวจสอบตนฉบับขอสอบกอนการสําเนาชุดขอสอบ
6.จัดเตรียมอุปกรณการผลิตสําเนาขอสอบและรวมเปน
กรรมการผลิต และตรวจสอบการผลิตชุดขอสอบ
8. จัดหองสอบและผังหองสอบเพื่อติดหนาหองสอบและ
แจงภารกิจดานอาคารสถานที่เพื่อจัดหองสอบ
7.จัดเตรียมรายชื่อเพื่อเซ็นชื่อเขาสอบและจัดผังหองสอบ
8.จัดเตรียมเอกสารเบิกจายคาตอบแทนกรรมการทุกผายทีเ่ กี่ยวของ
3
30 นาที เสนอลงนามผานหัวหนางาน/ผูอํานวยบริหารงานคณะ/
เสนอคณบดีลงนามในคําสั่ง
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/คณบดี
4
1 วัน
ออกเลขคําสั่งจากภารกิจดานการเจาหนาที่/และขึ้นเว็บ
สําเนาแจงกรรมการทุกฝายที่เกี่ยวของ

8

5

สิ้นสุดกระบวนการ

10 นาที

ของคณะ
จัดเก็บสําเนาเพื่อใชอางอิง
สงใหภารกิจดานอาคารสถานที่ฯ เพื่อจัดเตรียมหองสอบ
ปดประกาศตารางเรียนตารางสอบ ใหนักศึกษาทราบ

แผนผัง แสดงขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน : วัดและประเมินผลการศึกษา
ลําดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
รายละเอียด
1
1 สัปดาห 1.สรุปจํานวนรายวิชาและจํานวนนักศึกษาใหอาจารย
ประสานงาน
เจาของวิชาตรวจสอบ ตรวจสอบรายวิชา/จํานวนที่
อาจารยเจาของวิชา
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
2.กําหนดใหเจาของวิชาสงคะแนน พรอมรายละเอียดของ
การใหคะแนนในแตละรายวิชา
3.กําหนดวันประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา
รับรองผลการเรียน
4.สรุปคะแนนทุกรายวิชาแสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะรับรอง
5.กําหนดแจงใหอาจารยเจาของวิชาการบันทึกเกรด
6.จัดเตรียมเอกสารใบ มข.11 สงสํานักบริหารฯ
2
1-3 วัน 1. ตรวจสอบรายวิชา/จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. ตรวจสอบการใหคะแนนและรายละเอียดของการให
คะแนน ใหเปนไปตามประกาศคณะฯ ฉบับที่ 34/2563
ตรวจสอบ
เรื่อง แนวปฏิบัติการใหคะแนนตัวอักษรในการประเมินรายวิชา
เอกสาร
3. จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการเพื่อรับรองคะแนนทุกรายวิชา
4. สงวาระเสนอรับรองคะแนนทุกรายวิชาเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะรับรอง
5.แจงอาจารยเจาของวิชาบันทึกเกรดผานระบบ Reg.kku.
6.แจงอาจารยเจาของวิชาการกรณีที่คณะกรรมการประจํา
คณะฯ ไมรับรอง เพื่อแกไขและเสนอรับรองใหม
7.ตรวจสอบเอกสารสงผลการเรียนใบ มข.11จากอาจารย
เจาของวิชากับใบสรุปผลการเรียนที่ผานคณะกรรมการ
ประจําคณะฯรับรอง (ภายใน 15 วันนําจากวันสอบเสร็จ)
3
30 นาที เสนอลงนามผานหัวหนางาน/ผูอํานวยบริหารงานคณะ/
เสนอผูมีอํานาจลงนามตามลําดับ
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/คณบดี
4
1 วัน
ออกเลขนําสงที่ภารกิจดานสารบรรณและนําสงสํานัก
ออกเลข/นําสงสํานักบริหารฯ
บริหารฯ
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5

สิ้นสุดกระบวนการ

5 นาที

จัดเก็บสําเนาเพื่อใชอางอิง

แผนผัง แสดงขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน : การจัดฐานข้ อมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ระดับปริ ญญาตรี
ลําดับ
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
1-3 วัน

ประสานงาน
อาจารยเจาของวิชา

2

1-3 วัน
ตรวจสอบ
เอกสาร

3
4
5

เสนอคณะกรรมการทวนสอบ
เสนอผูบริหาร/คณบดี
สิ้นสุดกระบวนการ

1 วัน
1 วัน
5 นาที

รายละเอียด
1.จัดเตรียมรายชื่ออาจารยเจาของวิชา ทุกรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอน
2.กําหนดปฏิทินการจัดทําฐานขอมูล มคอ 3-7 และการ
ทวนสอบรายวิชา
3.แจงอาจารยบันทึกขอมูล มคอ.3 แผนการเรียนการสอน
ใหแลวเสร็จกอนเปดการเรียน ภายใน 30 วัน
4.แจงอาจารยบันทึกขอมูล มคอ.5 การประมวลผลของ
การใหคะแนน และการประเมินรายวิชาหลังสิ้นสุดการ
เรียนการสอน ภายใน 30 วัน
5.แจงอาจารยเจาของวิชาจัดทํารายงานการทวนสอบ
รายวิชา มคอ.7 ตามแบบฟอรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชา
1. ตรวจสอบรายวิชาและรายชือ่ อาจารยเจาของวิชาที่เปดสอน
2. เสนอคําสั่งแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
3. ตรวจสอบและดําเนินการแจงปฏิทินการจัดทํา
ฐานขอมูล มคอ 3-7 และการทวนสอบรายวิชา
4. ตรวจสอบการบันทึกขอมูลรายวิชา มคอ.3 ในระบบ TQF
5. ตรวจสอบการบันทึกขอมูลรายวิชา มคอ.5 ในระบบ TQF
6. ตรวจสอบรายงานการทวนสอบจากอาจารยเจาของวิชา
7. ดําเนินการสรุปผลภาพรวมการรายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์รายวิชา มคอ.7
สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา เสนอ
คณะกรรมการทวนสอบ/คณะกรรมการวิชาการ
เสนอหัวหนางาน/ผูอํานวยบริหารงานคณะ/รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย/คณบดี
จัดเก็บเอกสารเพื่อใชอางอิง
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แผนผัง แสดงขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน : ด้ านประเมินการเรี ยนการสอนอาจารย์ โดยนักศึกษา
ลําดับ
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
1 สัปดาห

กําหนดแผน
การประเมินการสอนฯ

2

1 สัปดาห
ตรวจสอบ
เอกสาร

3
4
5

แจงอาจารยเจาของวิชา
สงภารกิจประกันคุณภาพ
สิ้นสุดกระบวนการ

1-2 วัน
1 วัน
5 นาที

รายละเอียด
1.กําหนดวันเวลาเปด-ปดผานระบบการประเมินการสอน
ของอาจารยโดยนักศึกษา
2.กําหนดชุดแบบสอบถามทุกรายวิชาที่เปดสอน ลงใน
ระบบภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
3.แจงอาจารยประกาศวันเวลาในการเขาประเมินการสอน
ในระบบใหนักศึกษาทราบ
4.แจงนักศึกษาทุกชั้นปในการเขาประเมินการสอนในระบบ
กอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษา 2-3 สัปดาห
5.แจงอาจารยจํานวนการเขาประเมินใหอาจารยเจาของ
วิชาทราบ
1. ตรวจสอบจํานวนรายวิชาที่เปดสอน ในระบบการประเมิน
การสอน
2. ตรวจสอบชุดแบบสอบถามจํานวนหนวยกิตและการ
สรางแบบสอบถามทุกรายวิชา
3. ตรวจสอบการเขาประเมินของนักศึกษาแตละรายวิชา
เปนระยะตลอดในชวงเปดใหเขาประเมิน
4. ตรวจสอบรายงานการเขาประเมินการสอนของนักศึกษา ให
อาจารยเจาของวิชา
5. ตรวจสอบสรุปรายงานผลการประเมินการสอนฯ ใน
ภาพรวมทุกราย
แจงผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ให
อาจารยเจาของวิชา เพื่อใชประกอบการใหคะแนน
แจงผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ให
ภารกิจดานแผนและประกันคุณภาพ
จัดเก็บเอกสารเพื่อใชอางอิง

แผนผัง แสดงขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน : ด้ านการตรวจสอบสํ าเร็จการศึกษา
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ลําดับ
1

ผังกระบวนการ
กําหนดแผน
การตรวจสําเร็จ
การศึกษาการศึกษา

2
ตรวจสอบ
เอกสาร

3
4
5

เสนอผูมีอํานาจลงนามตามลําดับ
ออกเลข/สงสํานักบริหารฯ
สิ้นสุดกระบวนการ

ระยะเวลา
1-3 วัน

รายละเอียด
1.กําหนดวันสงคะแนนนักศึกษาชั้นปที่ 6 ใหอาจารย
เจาของวิชา
2.สรุปรายวิชา/จํานวนนักศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษา
ชั้นปที่ 6 ลงทะเบียนเรียน
3.กําหนดวันรับรองผลการเรียน ของคณะกรรมการ
วิชาการประจําคณะ
4.กําหนดวันรับรองผลการเรียน ของคณะกรรมการประจํา
คณะ
5.กําหนดการแจงสําเร็จใหทันในการรับรองสําเร็จ
การศึกษาในแตระรอบของสภามหาวิทยาลัย
1-2 สัปดาห 1. ตรวจสอบจํานวนรายวิชาและจํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 6
ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคปลาย
2. ตรวจสอบผลการเรียน/กิจกรรม/การผานคุณสมบัติของ
ผูสําเร็จการศึกษา และการไดเกียรตินิยม รายบุคคล
3. แจงนักศึกษาที่ยังไมผานคุณสมบัติการสําเร็จการศึกษา
เชน ยังไมผานการทดสอบคอมพิวเตอรฯ ยังไมผานการ
ทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ หรือวิชาเลือกเสรียัง
ไมครบ 6 หนวยกิต เปนตน
4. ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตร ใน
ระบบ Back office ของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
5. แจงรายชื่อผูมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาใหสํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ
6. นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และ
คณะกรรมการประจําคณะ รับรองการสําเร็จการศึกษา
1 วัน
เสนอลงนามผานหัวหนางาน/ผูอํานวยบริหารงานคณะ/
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/คณบดี
1 วัน
ออกเลขที่ภารกิจดานสารบรรณ/สงสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย
5 นาที จัดเก็บเอกสารเพื่อใชอางอิง

แผนผัง แสดงขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน : ด้ านการลงทะเบียนวิชาเรียนโดยการยืน่ คําร้ องออนไลน์
ลําดับ
1

ผังกระบวนการ
กําหนดแผน

ระยะเวลา
1-2 วัน

รายละเอียด
1.กําหนดวันยื่นคํารองผานออนไลน ทุกประเภทตาม
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ปฏิทินของมหาวิทยาลัย
2.ใหคําแนะนํานักศึกษาในการยื่นคํารองทุกกรณี

2
ตรวจสอบ
เอกสาร

3
4
5

เสนอผูมีอํานาจลงนามตามลําดับ
สงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สิ้นสุดกระบวนการ

1-2 สัปดาห 1. ตรวจสอบคํารองออนไลน/เอกสารแนบประกอบ
ระบบ Req kku.
2. ตรวจสอบระบบแจงไปยังอาจารยที่ปรึกษา
4. ตรวจสอบระบบแจงไปยังผูมีอํานาจอนุมัติ (คณบดี)
5. ตรวจสอบระบบแจงไปฝายทะเบียนฯ สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ
6. ตรวจสอบการอนุมัติคํารองผานออนไลน โดย
ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
7. ตรวจสอบคํารองออนไลน web. Relief-fund.kku.ac.th
8. ตรวจสอบคุณสมบัติ/หากมีแกไขแจงกลับนักศึกษา
9. จัดทํารายชื่อผูยื่นคํารองแตละรอบเสนอคณบดีลงนาม
10. จัดทํารายงานคํารองในแตละรอบถึงกองคลัง
สํานักงานอธิการบดี
1 วัน
1 วัน
5 นาที

เสนอลงนามผานหัวหนางาน/ผูอํานวยบริหารงานคณะ/
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/คณบดี
สงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการและกองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี ในระบบออนไลน
จัดเก็บเอกสารเพื่อใชอางอิง

แผนผัง แสดงขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน : ด้ านการจัดประชุ มคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
ลําดับ
1

ผังกระบวนการ
กําหนดแผน
แผนการจัดประชุม

ระยะเวลา
1 วัน

รายละเอียด
1. กําหนดแผนประชุมประจําเดือน
2. ขอวาระเขาที่ประชุมประจําเดือน
3. แจงเตือนวันประชุมประจําเดือน
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4. ออกหนังสือเชิญประชุมและสงทางเมล
5. จองสถานที่/อุปกรณเพื่อใชประกอบการประชุม

2

1-3 วัน

1. รวบรวมวาระและเอกสารประกอบการประชุม
2. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ
ประกอบการประชุม
3. จัดสงรายงานการประชุม/เอกสารประกอบการประชุม
ใหคณะกรรมการกอนการประชุม 1-2 วัน
4. จัดการประชุมทั้งแบบปกติและแบบออนไลน
5. จดบันทึกรายงานการประชุม
6. สงรางรายงานการประชุมถึงรองคณบดีฝายวิชาการและ
วิจัยเพื่อตรวจสอบ
6. ติดตามงานที่ไดรับมอบหมายหลังจากผานการรับรอง
7. จัดทํารายงานการประชุมฉบับสมบูรณ เพื่อใชประกอบการ
ประชุมในครั้งถนัดไป

1 วัน

เสนอรายงานการประชุมรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
ลงนาม
สงรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให
คณะกรรมการวิชาการ
จัดเก็บเอกสารเพื่อใชอางอิง

ตรวจสอบ
เอกสาร

3
4
5

เสนอรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
สงคณะกรรมการวิชาการ
สิ้นสุดกระบวนการ

1 วัน
5 นาที

แผนผัง แสดงขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน : ด้ านคณะกรรมการ
ลําดับ
1

ผังกระบวนการ
ประสานงานกับ
ผูเกี่ยวของในแตละ
คณะกรรมการ

ระยะเวลา
1 วัน

รายละเอียด
1. กําหนดการเขารวมกิจกรรม/โครงการ
2. รับทราบบทบาทหนาที่แตละกิจกรรม/โครงการ
3. ดําเนินการตามกรอบหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย
4. เขารวมกิจกรรม/โครงการ
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2

1 วัน

1. เปนผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ ของคณะ/มหาวิทยาลัย
2. เปนกรรมการและเขารวมกิจกรรม/โครงการ ของคณะ/
มหาวิทยาลัย
3. เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการกิจกรรม/โครงการ
ของคณะ/มหาวิทยาลัย
4. เปนกรรมการและเลขานุการกิจกรรม/โครงการ ของ
คณะ/มหาวิทยาลัย
5. ติดตามงานที่ไดรับมอบหมาย กิจกรรม/โครงการ
7. สรุปรายงานการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ

1 วัน

แจงประสานงานกับผูเกี่ยวของในการดําเนินงานกิจกรรม/
โครงการ
แจงรายงานการดําเนินการใหรองคณบดีฝายวิชาการและ
วิจัย ทราบ
จัดเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารเพื่อใชอางอิง

การดําเนินงาน
ของกิจกรรม/
โครงการ

3
4
5

แจงผูเกี่ยวของทราบ
เสนอรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
สิ้นสุดกระบวนการ

1 วัน
5 นาที

แผนผัง แสดงขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน : ด้ านธุรการ
ลําดับ
1

ผังกระบวนการ
ประสานงานกับ
ผูเกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
1 วัน

รายละเอียด
1. กําหนดวางแผนการปฏิบัติงาน
2. คัดกรองงานเรงดวน/งานสําคัญ/งานรอง
3. ถือระเบียบ แนวปฏิบัติ ขอบังคับ ความถูกตอง รวดเร็ว
ในการปฏิบัติงาน
4. สามารถรวมงานประสานงานกับผูเกี่ยวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. ยึดเอาประโยชนสวนรวมเปนหลักในการปฏิบัติงาน
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2

1 วัน

1 วัน

1. ปฏิบัติงานดานธุรการใหเปนไปตามระยะเวลา โดยไมทําให
ราชการเสียหาย
2. ตรวจสอบเอกสารอยางเครงครัด โดยถือเอาความ
รวดเร็วและถูกตองเปนหลักสําคัญ
3. ชวยเหลือและแนะนําการกรอกขอมูลที่เปนรูปแบบ
ทางการของราชการแกนักศึกษาทุกกรณี
4. มีความยืดหยุน ผอนปรน ในการปฏิบัติงาน สรางมนุษย
สัมพันธที่ดีกับผูมาใชบริการ
5. ติดตามงานเอกสารหรือที่ไดรับมอบหมาย เพื่อไมเกิด
ความเสียหายและลาชา
เสนอลงนามผานหัวหนางาน/ผูอํานวยบริหารงานคณะ/
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/คณบดี
ออกเลขที่ภารกิจสารบรรณ/สงหนวยงานที่เกี่ยวของ

5 นาที

จัดเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารเพื่อใชอางอิง

การปฏิบัติงาน
ธุรการ

3
4
5

เสนอผูมีอํานาจลงนามตามลําดับ
ออกเลข/สงหนวยงานที่เกี่ยวของ
สิ้นสุดกระบวนการ

1 วัน

แผนผัง แสดงขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน : ด้ านคู่มือการปฏิบัติงาน
ลําดับ
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
1 วัน

วางแผนการ
ปฏิบัติงาน

2

1 วัน
จัดเตรียม
เอกสาร

รายละเอียด
1. กําหนดวางแผนการปฏิบัติงาน
2. ดําเนินการตามแผนที่กําหนด

1. รวบรวมงานที่อยูในความรับผิดชอบ
2. ตรวจสอบเอกสารประกาศ ระเบียบ และขอบังคับ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพื่ออางอิง
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3
4
5

เสนอรองคณบดีฝายวิชาการ
เสนอแนะนําเพื่อนรวมงาน
สิ้นสุดกระบวนการ

1 วัน

3. มีการปรับปรุงแกไข คูมือ แนวทาง และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน
4. มีการประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ระบบงาน กับ
เพื่อนรวมงานตางคณะ ที่ปฏิบัติงานในสายงานเดียวกัน
5. สามารถใชเปนเอกสารในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
เสนอผาน รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

1 วัน

จัดเวทีนําเสนอ แนะนํา เพื่อนรวมงานในการปฏิบัติงาน

5 นาที

จัดเก็บรวบรวมคูมือเพื่อใชอางอิงในการปฏิบัติงาน

