ภารกิจหลัก : ด้านวิจัย
1. ขั้นตอนการยื่นขอทุนวิจัยเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์
ลาดับ
ผังกระบวนการ
ผู้รับผิดชอบ
1
นักวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจยั

2

ภำรกิจด้ำนวิจัยและ
บัณฑิตศึกษำ

- เสนอโครงกำรวิจัย ผ่ำนรองคณบดีฝ่ำยวิจยั
เพื่อนำเข้ำรับรองในที่ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนวิจัย

อนุมัติโครงการวิจัย

คณะกรรม
กำรกองทุนวิจัยคณะ

- อนุมัติโครงกำรวิจัย

แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย

ภำรกิจด้ำนวิจัยและ
บัณฑิตศึกษำ

- จัดทำประกำศผลกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัย
- จัดทำประกำศผู้รับผิดชอบโครงกำรวิจัย

สัญญาทุน

นักวิจัย

ตรวจสอบสัญญาทุน

ภำรกิจด้ำนวิจัยและ
บัณฑิตศึกษำ

ตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
3

4

5

6

7

ลายละเอียด
- ดำเนินกำรจัดส่งเอกสำร ดังต่อไปนี้
ให้ภำรกิจด้ำนวิจัยและบัณฑิตศึกษำ
1. บันทึกขอเสนอโครงกำรวิจัย
2. แบบเสนอโครงกำรวิจัย จำนวน 5 เล่ม
สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่
https://vet.kku.ac.th/research/form.php

ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1/งวดที่
2 และงวดที่ 3 รายละเอียดตาม
สัญญาทุนที่ได้รับ

สิ้นสุดขั้นตอน

นักวิจัย

- จัดทำสัญญำทุน จำนวน 2 ชุด
และส่งให้ภำรกิจด้ำนวิจัยและบัณฑิตศึกษำ
สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่
https://vet.kku.ac.th/research/form.php
- เสนอสัญญำทุนให้รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและคณบดีคณะ
สัตวแพทยศำสตร์ ลงนำมในสัญญำทุน
- ส่งสัญญำทุนให้ผู้วิจัย จำนวน 1 ชุด
- เก็บสัญญำทุนไว้เป็นหลักฐำน จำนวน 1 ชุด
- จัดทำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงินงวดที่ 1 /งวดที่ 2 และ
งวดที่ 3 พร้อมแนบเอกสำรประกอบกำรเบิก ดังนี้
* บันทึกขอเบิกจ่ำยเงิน จำนวน 1 แผ่น
* สำเนำสัญญำรับทุน จำนวน 1 ชุด
* ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 แผ่น
* สำเนำหน้ำสมุดบัญชี จำนวน 1 แผ่น
* สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน 1 แผ่น
สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่
https://vet.kku.ac.th/research/form.php

2. ขั้นตอนการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยอุดหนุนทั่วไป
ลาดับ
1

ผังกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบ
นักวิจัย

รายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์

2
ตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

3
ตรวจสอบและอนุมตั ิ
โครงการ

คณะ/หน่วย
งำนวิจัย

ลายละเอียด
- เมื่อได้รบั เงินงวดสุดท้ำย (10%) และได้ปรับแก้ไข
(ร่ำง) รำยงำนผลกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตำมที่กรรมกำร
ประเมินให้ข้อเสนอแนะแล้วให้ดำเนินกำรจัดส่งเอกสำร
ดังต่อไปนี้ให้สำนักบริหำรกำรวิจยั ผ่ำนคณะที่นักวิจัย
สังกัด
1. รำยงำนผลกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม
2. แผ่น CD บันทึกข้อมูลรำยงำนฉบับสมบูรณ์ จำนวน
1 แผ่น
3. บทสรุปสำหรับผู้บริหำร จำนวน 1 ชุด
4. รำยงำนสรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน จำนวน 1 ชุด
5. เอกสำรหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงิน
6. หลักฐำนกำรปิดบัญชีโครงกำรวิจัย
7. ดอกเบี้ย (ถ้ำมี) เป็นเงินสด
8. หลักฐำนที่แสดงว่ำได้รับกำรตีพิมพ์บทควำมใน
วำรสำร
- ตรวจสอบและรวบรวมรำยงำนผลกำรวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ พร้อมเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดส่งไปยัง
สำนักบริหำรกำรวิจัย

สำนักบริหำร - ตรวจสอบรำยงำนผลกำรวิจยั ฉบับสมบูรณ์และเอกสำร
กำรวิจัย
ทีเ่ กี่ยวข้องและดำเนินกำรขออนุมตั ิปิดโครงกำร

4

อนุมัติปิดโครงการ

รองอธิกำรบดี - อนุมัติปิดโครงกำร
ฝ่ำยวิจัยฯ

5

แจ้งผลการโอนเงิน

สำนักบริหำร - บันทึกข้อมูลกำรส่งรำยงำนผลกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์
กำรวิจัย
และเอกสำรที่เกีย่ วข้องในฐำนข้อมูลวิจัย และแจ้งผลกำร
อนุมัติปิดโครงกำรให้นักวิจัยทรำบ

6

ผลการอนุมัตโิ ครงการ

สิ้นสุดขั้นตอน

นักวิจัย

เก็บเอกสำรไว้เป็นหลักฐำน

3. ขั้นตอนการยื่นขอเบิกจ่ายเงินค่าวารสารการตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะสัตวแพทยศาสตร์
ลาดับ
ผังกระบวนการ
ผู้รับผิดชอบ
ลายละเอียด
1
นักวิจัย
- ดำเนินกำรจัดส่งเอกสำร ดังต่อไปนี้
แบบฟอร์ม มข.ว.5
ให้ภำรกิจด้ำนวิจัยและบัณฑิตศึกษำ (แนบเอกสำรอย่ำงละ 1 ชุด)
1. แบบฟอร์ม มข.ว.5
2. ใบสำคัญรับเงิน (ใส่ที่อยู่ตำมบัตรประชำชนเท่ำนั้น)
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/บัตรข้ำรำชกำร
(แนบสำเนำมำทุกชุดที่ขอเบิก)
4. สำเนำหน้ำบัญชีธนำคำร (แนบสำเนำมำทุกชุดที่ขอเบิก)
5. สำเนำบทควำมที่ตีพิมพ์แล้ว (reprint)
6. ใบเสร็จรับเงินจำกผู้จัดพิมพ์วำรสำร
7. หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำปรับปรุงภำษำ และใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน
8. หลักฐำนที่บทควำมปรำกฏในฐำนข้อมูล ISI/Scopus พร้อม
หลักฐำนกำรแสดงค่ำ Impact factor หรือค่ำ SNIP
9. หลักฐำนจริยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์/ จรรยำบรรณสัตว์ทดลอง
10. ตีพิมพ์ก่อนขอเบิกไม่เกิน 1 ปี
11. ผู้ร่วมนิพนธ์ใน มข. ลงนำมให้ครบ
12. ออนไลน์ในฐำน ISI/Scopus
สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่
https://rad.kku.ac.th/Menu_support/publication.php
2
ตรวจสอบเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
3

อนุมัติ

4
ตรวจสอบผล
การพิจารณา

5

สิ้นสุดขั้นตอน

ภำรกิจด้ำนวิจัย - ตรวจสอบหลักเกณฑ์กำรสนับสนุนฯ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น
และ
(ฉบับที่ 2279/2560) ลงวันที่ 27 ตุลำคม 2560
บัณฑิตศึกษำ - เสนอคณบดีลงนำมโดยผ่ำนรองคณบดีฝ่ำยวิจยั

อธิกำรบดีฝ่ำย - อนุมัติ
วิจัยและ
บัณฑิตศึกษำ
นักวิจัย/
- ตรวจสอบสถำนะได้ใน
ภำรกิจด้ำน https://rtt.kku.ac.th/research_mail/index.php
วิจัยและ
บัณฑิตศึกษำ

ภารกิจงานหลัก: ด้านบัณฑิตศึกษา
1. ภารกิจด้านงานจัดทาโครงสร้างหลักสูตร
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

ระยะเวลา
(วัน)
2 วัน

ใส่ Username และ Password

2

คีย์ข้อมูลหลักสูตรฯ ตามโครงสร้าง/แผนวิชา
เรียน 3 หมวด 1. หมวดวิชาบังคับ 2. หมวด
วิชาเลือก 3.หมวดวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

3

2 วัน

2 วัน
ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

คีย์ข้อมูลนักศึกษารายคนในระบบ

2 วัน

reg.kku.ac.th

5

2 วัน
ตรวจสอบความถูก
ต้อง

6

ลายละเอียด
เข้ำสู่ระบบ Back-office แล้วในรหัสตำมโครงสร้ำง
หลักสูตร

จัดเตรียมข้อมูลหลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ
จำนวน 2 หลักสูตร 3 สำขำวิชำ 7 แบบ/แผนกำร
ศึกษำ ได้แก่ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำร
สัตวแพทย์ สำขำวิชำสัตว์แพทย์สำธำรณสุข แบบ/
แผน 1.1 1.2 2.1 2.2 ก1 และ ก2 ดำเนินกำรคีย์
ข้อมูลตำมหลักสูต
ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรคีย์ขอ้ มูลในระบบ
Back-office จำนวน 2 หลักสูตร 3 สำขำวิชำ 7
แบบ/แผนกำรศึกษำ

ตรวจรำยชื่อและฐำนข้อมูลของนักศึกษำรำยคนใน
แต่ละหลักสูตร ตรวจสอบโคตรหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรเพื่อกำรกรอกข้อมูลโครงสร้ำงหลักสูตรใน
ระบบ Back-office
ตรวจสอบควำมถูกต้องในระบบ reg.kku.ac.th เพื่อ
ทวนผลกำรคีย์ข้อมูลในระบบ Back-office เพื่อ
ควำมถูกต้อง

สิ้นสุดขั้นตอน

หมำยเหตุ: เป็นงำนที่สำคัญและต้องใช้ควำมชำนำญ เพรำะมีผลต่อกำรต่อกำรสำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำ

2. ภารกิจด้านการจัดการรับเข้าศึกษา
การรับเข้าศึกษา
มี 3 ลักษณะ
1. กำรรับเข้ำศึกษำในระบบปกติ

2. รับเข้ำศึกษำกรณีพิเศษ

3. กำรรับเข้ำศึกษำแบบตลอดปี

ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 20/2560)
หมำยควำมว่ำ กำรรับบุคคลเข้ำศึกษำ หมำยควำมว่ำ กำรรับบุคคลเข้ำศึกษำ
ในภำคต้น หรือภำคปลำย ตำม
ซึ่งมิได้ดำเนินกำรตำมประกำศรับสมัคร
ประกำศรับสมัครสอบคัดเลือก ในปี สอบคัดเลือก ในปีนั้นๆ
นั้นๆ

หมำยควำมว่ำ กำรรับบุคคลเข้ำศึกษำซึ่งมิได้
ดำเนินกำรตำมประกำศรับสมัครสอบคัดเลือก
ในปีนั้นๆ เป็นกำรรับสมัครนักศึกษำเพิ่มเติมจำก
กำรรับสมัครในระบบปกติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
ตำมหลักสูตรกำหนด

1. เป็นนักศึกษำชำวต่ำงประเทศ หรือ

1. ป.โท มีผลเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ ที่สำขำวิชำ
กำหนดไว้

2. เป็นผูไ้ ด้รับทุนกำรศึกษำจำก
หน่วยงำน องค์กรหรือโครงกำรควำม
ร่วมมือ ที่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับ
กำรศึกษำและกำรวิจัยตลอดหลักสูตร

2. ป.เอก มีผลเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 3.50 จำก
ระบบคะแนนสูงสุด 4.00 หรือเทียบเท่ำ
3. หำกคุณสมบัตไิ ม่เป็นไปตำม ข้อ 1 และ 2 ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร

ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

รับเข้าผ่านระบบ online

ระยะเวลา
(วัน)
1 วัน

https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs20

18r1
2

ประสานงานกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและผู้สมัครเข้าศึกษา

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ
สัมภำษณ์รับเข้ำศึกษำ ขออนุมัติเงิน
ค่ำตอบแทนกรรมกำรสอบ รวมทัง้ ลงข้อมูลวัน
เวลำ และสถำนทีส่ อบ กำรสัมภำษณ์ ทำง
ระบบ http://app.gs.kku.ac.th

1 วัน

คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ดำเนินกำรสอบ
สัมภำษณ์รับเข้ำศึกษำ

1 วัน

แจ้งผลสอบต่อท่ำนคณบดี และบัณฑิต
วิทยำลัย

1 วัน

คีย์ข้อมูลกำรรับเข้ำในระบบรับสมัคร
https://app.gs.kku.ac.th/ola/

ดาเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ตามวันที่
ปฏิทินบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด

4

5

และแจ้งผลการสอบไปยังท่านคณบดีและ
บัณฑิตวิทยาลัยรับทราบต่อไป

คีย์ข้อมูลการรับเข้าในระบบรับสมัคร
https://app.gs.kku.ac.th/ola/

6
สิ้นสุดขั้นตอน

ตรวจสอบรำยชื่อผูส้ มัครเข้ำศึกษำในระดับ
บัณฑิตศึกษำ ตำมปฏิทินที่มหำวิทยำลัย
กำหนด

1 วัน

ขออนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการสอบเพื่อ
การสอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา

3

ลายละเอียด

หมำยเหตุ: ต้องดำเนินกำรตำมปฏิทินกำรดำเนินกำรรับเข้ำ
ศึกษำของบัณฑิตวิทยำลัย แต่สำมำรถดำเนินกำรแล้วเสร็จได้
ภำยใน 1 วัน

3. ภารกิจด้านงานทะเบียนประวัติ
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

ตรวจสอบรายชื่อ-สกุลนักศึกษาผ่าน
ระบบ gs.kku.ac.th

2

จัดทาทะเบียนรายชื่อ – สกุล นักศึกษาใน
ฐานข้อมูล

ระยะเวลา
(วัน)
1 วัน

1 วัน

Microsoft Excell

3

1 วัน
ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

ส่งข้อฐานข้อมูลขึ้นเว็บไซต์

1 วัน

http://vet.kku.ac.th/gsvm/HOME/

6

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

สิ้นสุดขั้นตอน

เข้ำสู่ระบบ gs.kku.ac.th ตรวจสอบรำยชื่อสกุลนักศึกษำ เพื่อดึงข้อมูลของนักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ คณะสัตวแพทยศำสตร์
ทุกภำคกำรศึกษำ
ดำเนินกำรทะฐำนข้อมูลในโปรแกรม
Microsoft Excell เพื่องำนในกำรนำไปใช้
หรือเป็นฐำนข้อมูลสำหรับกำรทำประกัน
คุณภำพหลักสูตร

ตรวจสอบควำมถูกต้องของชื่อ-สกุล และ
ปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ทุกภำค
กำรศึกษำ

นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
คณะสัตวแพทยศำสตร์
http://vet.kku.ac.th/gsvm/HOME/

1 วัน
5

ลายละเอียด

ดูควำมเรียบร้อยของงำนใน
เว็บไซต์
คณะสัตวแพทยศำสตร์
http://vet.kku.ac.th/gsvm/HOME/

4. ภารกิจด้านการจัดตารางเรียนตารางสอบ
4.1 การจัดตารางเรียนตารางสอบ (มข. 30)
ลาดับ
ผังกระบวนการ
1

2

ประสานงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิขา/
อาจารย์ผู้สอน เพื่อขอข้อมูลประกอบการ
ทา มข.30

รวบรวม และสรุปผลข้อมูลรายวิชาจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิขา/อาจารย์ผสู้ อน
เข้าประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อ
ทราบ

3

ระยะเวลา
(วัน)
1 วัน

คียข์ ้อมูลอาจารย์ผสู้ อน และรายวิชาที่จะเปิด
สอนของแต่ละปี เข้าในระบบ Back-office

5
ตรวจสอบความถูก
ต้อง

6

จัดทำหนังสือถึงผู้รับผิดชอบรำยวิชำ/
อำจำรย์ผู้สอนเพื่อของข้อมูล มข.30 ทุกปี
กำรศึกษำ

1 วัน

ดำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูลรำยวิชำจำก
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิขำ/อำจำรย์ผสู้ อน
เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำเพื่อ
ทรำบ

1 วัน

ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลรำยวิชำที่
เปิดสอน ข้อมูลรำยชื่ออำจำรย์ผสู้ อนและ
รับผิดชอบรำยวิชำ ทุกปีกำรศึกษำ

1 วัน

คีย์ข้อมูลอำจำรย์ผู้สอน และรำยวิชำที่จะ
เปิดสอนของแต่ละปี เข้ำในระบบ Backoffice ซึ่งโดยส่วนใหญ่ระดับบัณฑิตศึกษำ
จะจัดตำรำงเรียนเป็นแบบ WBA

1 วัน

ติดตำมตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่
จะแสดงในระบบ reg.kku.ac.th

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

ลายละเอียด

สิ้นสุดขั้นตอน

หมำยเหตุ: เป็นงำนที่สำคัญและต้องใช้ควำมชำนำญ เพรำะมีผลต่อกำรลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำ

4.2 การลงทะเบียนเรียนวิชาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

ตรวจสอบคาร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ตามแบบ บว. 21 ใน
ระบบ eforms.kku

2

ระยะเวลา
(วัน)
1 วัน

4

5

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

คีย์ข้อมูลในระบบ Back-office

บันทึกข้อมูลในระบบ eforms.kku

ตรวจสอบคำร้องขอแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ตำมแบบ บว. 21 ใน
ระบบ eforms.kku

1 วัน

ตรวจสอบคุณสมบัติของอำจำรย์ทปี รึกษำ
วิทยำนิพนธ์ ให้ถูกต้องและเป็นไปตำม
ระเบียบของกำรจัดกำรศึกษำในระดับ
บัณฑิตศึกษำ บัณฑิตศึกษำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

1 วัน

ดำเนินกำรทำคำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ เสนอท่ำนคณบดีลงนำม

1 วัน

คีย์ข้อมูลในระบบ Back-office เพื่อให้
นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำ
วิทยำนิพนธ์ได้

1 วัน

บันทึกข้อมูลในระบบ eforms.kku เพื่อให้
ครบทุกขั้นตอน

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

3

ลายละเอียด

6
สิ้นสุดขั้นตอน
หมำยเหตุ: เป็นงำนที่สำคัญและต้องใช้ควำมชำนำญ เพรำะมีผลต่อกำรลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำ

5. ภารกิจด้านการดาเนินการสอบ
5.1 เสนอควำมก้ำวหน้ำวิทยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ลาดับ
ผังกระบวนการ
1

2

3

4

5

6

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กาหนดแผนการจัดการประเมิน
ความก้าวหน้า

ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และนักศึกษา
ได้ทราบถึงวันจัดการประเมิน
ความก้าวหน้า

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

ดาเนินการประเมินความก้าวหน้าตามวันที่
กาหนดไว้ในแผน

แจ้งผลการประเมิน S ต่อท่านคณบดีและ
สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ระยะเวลา
(วัน)
2 วัน

ลายละเอียด
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร กำหนด
แผนกำรจัดกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ ทุกภำค
กำรศึกษำ ตำมปฏิทินกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

2 วัน

จัดทำหนังสือถึงคณำจำรย์ และประชำ สัมพันธ์
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำทรำบถึงวันจัดกำร
ประเมินควำมก้ำวหน้ำ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำม
พร้อมของอำจำรย์ทีป่รึกษำและนักศึกษำ ก่อนกำร
ประเมินกำรให้ S ในแต่ภำคกำรศึกษำ ละ 1 ครั้ง
จัดเตรียมแบบฟอร์มรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ/รูปเล่ม

2 วัน

ตรวจสอบรำยวิชำวิทยำนิพนธ์ ผูล้ งทะเบียนรำยวิชำ
วิทยำนิพนธ์ รำยบุคคล เพื่อควำมถูกต้องของกำร
ประเมิน S ในแต่ภำคกำรศึกษำ

2 วัน

ดำเนินกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำตำมวันที่กำหนดไว้
ในแผน

2 วัน

แจ้งผลกำรประเมิน S ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรหลักสูตรและคณะกรรมกำรประจำ
คณะ แล้วส่งข้อมูลไปยังสำนักบริหำรและพัฒนำ
วิชำกำรเพื่อทรำบ รวมทั้งคีย์ข้อมูลในระบบ Backoffice เพื่อยืนยันอีกครั้ง

สิ้นสุดขั้นตอน

หมำยเหตุ: เป็นงำนที่สำคัญและต้องใช้ควำมชำนำญ เพรำะมีผลต่อควำมก้ำวหน้ำของกำรทำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ ซึ่งมี
ระเบียบ และประกำศที่เกีย่ วข้องหลำยอย่ำง

5.2 การเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ลาดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
(วัน)
1
2 วัน
รับคาร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา

2

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ ประธาน
หลักสูตรฯ เห็นชอบ

3

5

6

ขออนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการสอบและ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ เสนอ
ต่อท่านคณบดีลงนาม

แจ้งผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

รับคำร้องขอสอบของนักศึกษำ 20 วัน ก่อนสอบ
(กรณีกรรมกำรสอบภำยใน ควรยืน่ เอกสำร 7 วัน
ก่อนสอบ)

2 วัน

อำจำรย์ที่ปรึกษำเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ
เค้ำโครงฯ ประธำนหลักสูตรฯ เห็นชอบคำร้องขอ
สอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ จัดทำหนังสือเชิญ
คณะกรรมกำรสอบ

2 วัน

ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมกำรสอบเค้ำ
โครงวิทยำนิพนธ์

2 วัน

ขออนุมัติเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรสอบและจัดทำ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ เสนอต่อท่ำน
คณบดีลงนำม

2 วัน

แจ้งผลสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ ต่อท่ำนคณบดี
และเก็บไว้เป็นหลักฐำนต่อไป

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

ลายละเอียด

รอผลกำรแก้ไขเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ 30 วัน หลัง
วันสอบ แล้วค่อยอนุมัตเิ ค้ำโครงฯ บว.23 ในระบบ
eforms.kku
หมำยเหตุ: เป็นงำนที่สำคัญและต้องใช้ควำมชำนำญ เพรำะมีผลต่อควำมก้ำวหน้ำของกำรทำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ ซึ่งมี
ระเบียบ และประกำศที่เกีย่ วข้องหลำยอย่ำง

5.3 การสอบวัดคุณสมบัติ
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

รับคาร้องของนักศึกษา เรื่องขอสอบวัด
คุณสมบัติ บว.30 และ บว.31 ในระบบ

ระยะเวลา
(วัน)
2 วัน

eform.kku

2

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบ ผ่านประธานหลักสูตร
ฯ เห็นชอบ

3

5

6

ขออนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการสอบและ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ เสนอ
ต่อท่านคณบดีลงนาม

แจ้งผลสอบ/คีย์ข้อมูลในระบบ eforms.kku

รับคำร้องขอสอบของนักศึกษำ 20 วัน ก่อนสอบ
(กรณีกรรมกำรสอบภำยใน ควรยืน่ เอกสำร 7 วัน
ก่อนสอบ)

2 วัน

อำจำรย์ที่ปรึกษำเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ
ผ่ำนประธำนหลักสูตรฯ เห็นชอบคำร้องขอสอบ

2 วัน

ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมกำรสอบ ให้
ถูกต้องและเป็นไปตำมระเบียบของกำรจัด
กำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ บัณฑิตศึกษำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

2 วัน

ขออนุมัติเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรสอบ และ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบต่อท่ำน
คณบดีลงนำม และทำหนังสือเชิญคณะกรรมกำร
สอบเสนอ

2 วัน

แจ้งผลสอบ ต่อท่ำนคณบดี และสำนักบริหำรและ
พัฒนำวิชำกำร และเก็บไว้เป็นหลักฐำนต่อไป

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

ลายละเอียด

สิ้นสุดขั้นตอน

หมำยเหตุ: เป็นงำนที่สำคัญและต้องใช้ควำมชำนำญ เพรำะมีผลต่อควำมก้ำวหน้ำของกำรทำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ ซึ่งมี
ระเบียบ และประกำศที่เกี่ยวข้องหลำยอย่ำง

5.4 การสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนพิ นธ์
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

รับคาร้องของนักศึกษา เรื่องขอสอบ
วิทยานิพนธ์ บว.25 และ บว.26 ในระบบ

ระยะเวลา
(วัน)
2 วัน

ลายละเอียด
รับคำร้องขอสอบของนักศึกษำ 20 วัน ก่อนสอบ

eform.kku

2

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบ ผ่านประธานหลักสูตร
ฯ เห็นชอบ

3

2 วัน

อำจำรย์ที่ปรึกษำเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ
ผ่ำนประธำนหลักสูตรฯ เห็นชอบคำร้องขอสอบ

2 วัน

ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมกำรสอบ ให้
ถูกต้องและเป็นไปตำมระเบียบของกำรจัด
กำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ บัณฑิตศึกษำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

2 วัน

ขออนุมัติเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรสอบ และ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบต่อท่ำน
คณบดีลงนำม และทำหนังสือเชิญคณะกรรมกำร
สอบเสนอ

2 วัน

แจ้งผลสอบ ต่อท่ำนคณบดี และสำนักบริหำรและ
พัฒนำวิชำกำร และเก็บไว้เป็นหลักฐำนต่อไป

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

5

6

ขออนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการสอบและ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ เสนอ
ต่อท่านคณบดีลงนาม

แจ้งผลสอบ/คีย์ข้อมูลในระบบ eforms.kku

นักศึกษำ ส่งวิทยำนิพนธ์ที่ยังไม่เข้ำปก
(ภำยใน 45 วันหลังจำกวันสอบ ) ที่คณะสัตว
แพทยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย

ขั้นตอนยังไม่แล้วเสร็จ จนกว่ำนักศึกษำจะจัด
ฟอร์มตำมที่บณ
ั ฑิตวิทยำลัยจะมีบนั ทึกแจ้งมำยัง
คณะต้นเรื่อง

หมำยเหตุ: เป็นงำนที่สำคัญและต้องใช้ควำมชำนำญ เพรำะมีผลต่อควำมก้ำวหน้ำของกำรทำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ ซึ่งมี
ระเบียบ และประกำศที่เกีย่ วข้องหลำยอย่ำง

6. ภารกิจด้านงานขอเปิด – ปิด รายวิชา/การเทียบโอนรายวิชา/เปลี่ยนระดับการศึกษา
6.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่ากว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา
ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเรียนวิชำเรียนน้อยกว่ำ/มำกกว่ำที่กำหนด
ลาดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
ลายละเอียด
(วัน)
1
1 วัน
รับคำร้องของนักศึกษำ เรื่องขอลงทะเบียนน้อย
รับคาร้องของนักศึกษา เรื่องขอลงทะเบียน
กว่ำ บว.9 (3 วันทำกำร)
น้อยกว่า บว.9 ในระบบ eform.kku

2

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

1 วัน

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ผ่ำนประธำนหลักสูตรฯ
เห็นชอบคำร้อง

1 วัน

ตรวจสอบผลกำรเรียนของนักศึกษำรำยคนใน
ระบบ reg.kku.ac.th

1 วัน

เสนอต่อท่ำนคณบดีลงนำมอนุมัติ

1 วัน

แจ้งผลผ่ำนระบบ eforms.kku เพื่อสำนักบริหำร
และพัฒนำวิชำกำรและนักศึกษำทรำบและ
ดำเนินกำรส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผ่านประธานหลักสูตรฯ เห็นชอบ

3
ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

5

6

เสนอต่อท่านคณบดีลงนามอนุมตั ิ

แจ้งผล/คีย์ข้อมูลในระบบ eforms.kku

สิ้นสุดขั้นตอน

6.2 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษ
ลาดับ
ผังกระบวนการ
1

2

รับคาร้องของนักศึกษา เรื่องขอลงทะเบียน
ช้าเป็นกรณีพิเศษ

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบ ผ่านประธานหลักสูตร
ฯ เห็นชอบ

3

ระยะเวลา
(วัน)
1 วัน

5

6

เสนอต่อท่านคณบดีลงนามอนุมตั ิ

แจ้งผล

สิ้นสุดขั้นตอน

รับคำร้องของนักศึกษำ เรื่องขอลงทะเบียนช้ำเป็น
กรณีพิเศษ (3 วันทำกำร)

1 วัน

เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ ผ่ำนประธำนหลักสูตรฯ
เห็นชอบคำร้องขอ

1 วัน

ตรวจสอบผลกำรเรียนของนักศึกษำรำยคนใน
ระบบ reg.kku.ac.th

1 วัน

เสนอต่อท่ำนคณบดีลงนำมอนุมัติ

1 วัน

แจ้งผลไปยังสำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรและ
นักศึกษำทรำบและดำเนินกำรส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

ลายละเอียด

6.3 การขอเทียบโอนรายวิชา
ขั้นตอนการขอเทียบโอนรายวิชา
ลาดับ
ผังกระบวนการ
1

2

รับคาร้องของนักศึกษา เรื่องขอเทียบโอน
รายวิชา บว.36 ในระบบ eform.kku

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

ระยะเวลา
(วัน)
3 วัน

ลายละเอียด
รับคำร้องของนักศึกษำ เรื่องขอเทียบโอนรำยวิชำ
บว.36 ในระบบ eform.kku

3 วัน

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ผ่ำนประธำนหลักสูตรฯ
เห็นชอบคำร้อง

3 วัน

ตรวจสอบผลกำรเรียนของนักศึกษำรำยคนใน
ระบบ reg.kku.ac.th

3 วัน

เสนอต่อคณะกรรมกำรประจำคณะและผ่ำน
คณบดีลงนำมอนุมัติ

3 วัน

แจ้งผลผ่ำนระบบ eforms.kku เพื่อบัณฑิต
วิทยำลัย สำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรและ
นักศึกษำทรำบและดำเนินกำรส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

ผ่านประธานหลักสูตรฯ เห็นชอบ

3
ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

5

6

เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะและ
ผ่านคณบดีลงนามอนุมัติ

แจ้งผล/คีย์ข้อมูลในระบบ eforms.kku

สิ้นสุดขั้นตอน

(มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขอเทียบโอน ซึง่ นักศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ทั้งหมด)

หมำยเหตุ: เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมชำนำญ ต้องยึดระเบียบ และประกำศที่เกี่ยวข้อง เพรำะมีผลต่อนักศึกษำ และมีระยะเวลำ
กำหนดตำมประกำศฯ

6.4 การขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา
ลาดับ
ผังกระบวนการ
1

รับคาร้องของนักศึกษา เรื่องขอ
เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา บว.33

ระยะเวลา
(วัน)
3 วัน

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

รับคำร้องของนักศึกษำ เรื่องขอเปลี่ยนแปลง
แผนกำรศึกษำ บว.33
ในระบบ eform.kku (ดำเนินกำรก่อนเปิดภำค
กำรศึกษำอย่ำงน้อย 3 สัปดำห์)

ในระบบ eform.kku

2

ลายละเอียด

3 วัน

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ผ่ำนประธำนหลักสูตรฯ
เห็นชอบคำร้อง

3 วัน

ตรวจสอบผลกำรเรียนของนักศึกษำรำยคนใน
ระบบ reg.kku.ac.th

3 วัน

ผ่ำนคณบดีลงนำมอนุมัติ

3 วัน

แจ้งผลผ่ำนระบบ eforms.kku เพื่อบัณฑิต
วิทยำลัย สำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรและ
นักศึกษำทรำบและดำเนินกำรส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

ผ่านประธานหลักสูตรฯ เห็นชอบ

3
ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

5

6

ผ่านคณบดีลงนามอนุมัติ

แจ้งผล/คีย์ข้อมูลในระบบ eforms.kku

สิ้นสุดขั้นตอน

(มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขอเปลีย่ นแผน ซึ่งนักศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ทั้งหมด)

หมำยเหตุ: เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมชำนำญ ต้องยึดระเบียบ และประกำศที่เกี่ยวข้อง เพรำะมีผลต่อนักศึกษำ และมีระยะเวลำ
กำหนดตำมประกำศฯ

6.5 การขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา
ลาดับ
ผังกระบวนการ
1

รับคาร้องของนักศึกษา เรื่องขอ
เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา บว.33-1

ระยะเวลา
(วัน)
3 วัน

ลายละเอียด
รับคำร้องของนักศึกษำ เรื่องขอเปลี่ยนแปลง
แผนกำรศึกษำ บว.33
ในระบบ eform.kku (ดำเนินกำรภำยใน

ในระบบ eform.kku

1 ปีกำรศึกษำ)

2

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

3 วัน

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ผ่ำนประธำนหลักสูตรฯ
เห็นชอบคำร้อง

3 วัน

ตรวจสอบผลกำรเรียนของนักศึกษำรำยคนใน
ระบบ reg.kku.ac.th

3 วัน

ผ่ำนคณบดีลงนำมอนุมัติ (ให้แล้วเสร็จภำยใน 20
วัน นับถัดจำกวันยื่นคำร้อง)

3 วัน

แจ้งผลผ่ำนระบบ eforms.kku เพื่อบัณฑิต
วิทยำลัย สำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรและ
นักศึกษำทรำบและดำเนินกำรส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

ผ่านประธานหลักสูตรฯ เห็นชอบ

3
ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

5

6

ผ่านคณบดีลงนามอนุมัติ

แจ้งผล/คีย์ข้อมูลในระบบ eforms.kku

สิ้นสุดขั้นตอน

(มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขอเปลีย่ นแผน ซึ่งนักศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ทั้งหมด)

หมำยเหตุ: เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมชำนำญ ต้องยึดระเบียบ และประกำศที่เกี่ยวข้อง เพรำะมีผลต่อนักศึกษำ และมีระยะเวลำ
กำหนดตำมประกำศฯ

6.6 การขอเปลี่ยนสาขาวิชา
ลาดับ
ผังกระบวนการ
1

รับคาร้องของนักศึกษา เรื่องขอ
เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา บว.34

ระยะเวลา
(วัน)
3 วัน

ในระบบ eform.kku

2

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

ลายละเอียด
รับคำร้องของนักศึกษำ เรื่องขอเปลี่ยนแปลง
สำขำวิชำ บว.34 ในระบบ eform.kku
(ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 6 สัปดำห์ ก่อนเปิดภำค
กำรศึกษำ)

3 วัน

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ผ่ำนประธำนหลักสูตรฯ
เห็นชอบคำร้อง

3 วัน

ตรวจสอบผลกำรเรียนของนักศึกษำรำยคนใน
ระบบ reg.kku.ac.th ให้มีคุณสมบัติตำมประกำศ
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับที่
24/2560

ผ่านประธานหลักสูตรฯ เห็นชอบ

3
ตรวจสอบความถูก
ต้อง

หรือฉบับปรับปรุง
4

5

6

ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อนุมัติ และผ่านคณบดีลงนาม

แจ้งผล/คีย์ข้อมูลในระบบ eforms.kku

สิ้นสุดขั้นตอน

3 วัน

ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะอนุมัติ
และผ่ำนคณบดีลงนำม

3 วัน

แจ้งผลผ่ำนระบบ eforms.kku เพื่อบัณฑิต
วิทยำลัย สำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรและ
นักศึกษำทรำบและดำเนินกำรส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

(มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขอเปลีย่ นสำขำ ซึ่งนักศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ทั้งหมด)

หมำยเหตุ: เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมชำนำญ ต้องยึดระเบียบ และประกำศที่เกี่ยวข้อง เพรำะมีผลต่อนักศึกษำ และมีระยะเวลำ
กำหนดตำมประกำศฯ

6.7 การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
(วัน)
1
3 วัน
รับคาร้องของนักศึกษา เรื่องขอเปลี่ยน
ระดับการศึกษา บว.35
ในระบบ eform.kku

2

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

ลายละเอียด
รับคำร้องของนักศึกษำ เรื่องขอเปลี่ยนระดับ
กำรศึกษำ บว.35 ในระบบ eform.kku
(ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 6 สัปดำห์ ก่อนเปิดภำค
กำรศึกษำ)

3 วัน

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ผ่ำนประธำนหลักสูตรฯ
เห็นชอบคำร้อง

3 วัน

ตรวจสอบผลกำรเรียนของนักศึกษำรำยคนใน
ระบบ reg.kku.ac.th ให้มีคุณสมบัติตำมประกำศ
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับที่
27/2560

ผ่านประธานหลักสูตรฯ เห็นชอบ

3
ตรวจสอบความถูก
ต้อง

หรือฉบับปรับปรุง
4

ผ่านการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
อนุมัติ

3 วัน

ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำอนุมัติ
และผ่ำนคณบดีลงนำม

3 วัน

แจ้งผลผ่ำนระบบ eforms.kku เพื่อบัณฑิต
วิทยำลัย สำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรและ
นักศึกษำทรำบและดำเนินกำรส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

และผ่านคณบดีลงนาม

5

6

แจ้งผล/คีย์ข้อมูลในระบบ eforms.kku

สิ้นสุดขั้นตอน

(มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขอเปลีย่ นระดับกำรศึกษำ ซึ่งนักศึกษำเป็น
ผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด)

หมำยเหตุ: เป็นงำนที่มีควำมละเอียดต้องใช้ควำมชำนำญ และต้องประสำนงำนกับหลำยฝ่ำย ต้องยึดระเบียบ และประกำศที่
เกี่ยวข้อง เพรำะมีผลต่อนักศึกษำ และมีระยะเวลำกำหนดตำมประกำศฯ

6.8 การลาพักการศึกษา
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

รับคาร้องของนักศึกษา เรื่องขอลาพัก
การศึกษา บว.14 ในระบบ eform.kku

2

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

ระยะเวลา
(วัน)
1 วัน

ลายละเอียด
รับคำร้องของนักศึกษำ เรื่องขอลำพักกำรศึกษำ
บว.14 ในระบบ eform.kku

1 วัน

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ผ่ำนประธำนหลักสูตรฯ
เห็นชอบคำร้อง

1 วัน

ตรวจสอบผลกำรเรียนของนักศึกษำรำยคนใน
ระบบ reg.kku.ac.th

1 วัน

ผ่ำนคณบดีลงนำมอนุมัติ

1 วัน

แจ้งผลผ่ำนระบบ eforms.kku เพื่อบัณฑิต
วิทยำลัย สำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรและ
นักศึกษำทรำบและดำเนินกำรส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

ผ่านประธานหลักสูตรฯ เห็นชอบ

3
ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

5

6

ผ่านคณบดีลงนามอนุมัติ

แจ้งผล/คีย์ข้อมูลในระบบ eforms.kku

สิ้นสุดขั้นตอน

(มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขอลำพักกำรศึกษำ ซึ่งนักศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบ
เองทั้งหมด)

6.9 การขอขยายเวลาศึกษาต่อ
ลาดับ
ผังกระบวนการ
1

2

รับคาร้องของนักศึกษา เรื่องขอขยายเวลา
ศึกษาต่อ บว.17 ในระบบ eform.kku

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

ระยะเวลา
(วัน)
1 วัน

ลายละเอียด
รับคำร้องของนักศึกษำ เรื่องขอขยำยเวลำศึกษำ
ต่อ บว.17 ในระบบ eform.kku

1 วัน

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ผ่ำนประธำนหลักสูตรฯ
เห็นชอบคำร้อง

1 วัน

ตรวจสอบผลกำรเรียนของนักศึกษำรำยคนใน
ระบบ reg.kku.ac.th

1 วัน

ผ่ำนคณบดีลงนำมอนุมัติ

1 วัน

แจ้งผลผ่ำนระบบ eforms.kku เพื่อบัณฑิต
วิทยำลัย สำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรและ
นักศึกษำทรำบและดำเนินกำรส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

ผ่านประธานหลักสูตรฯ เห็นชอบ

3
ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

5

6

ผ่านคณบดีลงนามอนุมัติ

แจ้งผล/คีย์ข้อมูลในระบบ eforms.kku

สิ้นสุดขั้นตอน

6.10 การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ลาดับ
ผังกระบวนการ
1

2

รับคาร้องของนักศึกษา เรื่องขอรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา บว.13 และ
บว.13-1 ในระบบ eform.kku

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

ระยะเวลา
(วัน)
1 วัน

ลายละเอียด
รับคำร้องของนักศึกษำ เรื่องขอรักษำสถำนภำพ
กำรเป็นนักศึกษำ บว.13 และ บว.13-1 ในระบบ
eform.kku

1 วัน

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ผ่ำนประธำนหลักสูตรฯ
เห็นชอบคำร้อง

1 วัน

ตรวจสอบผลกำรเรียนของนักศึกษำรำยคนใน
ระบบ reg.kku.ac.th

1 วัน

คณบดีคณะที่นักศึกษำสังกัด(กรณี บว.13)/คณบดี
บัณฑิตวิทยำลัย (กรณี บว.13-1) อนุมัติ

1 วัน

แจ้งผลผ่ำนระบบ eforms.kku เพื่อบัณฑิต
วิทยำลัย สำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรและ
นักศึกษำทรำบและดำเนินกำรส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

ผ่านประธานหลักสูตรฯ เห็นชอบ

3
ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

5

6

ผ่านคณบดีลงนามอนุมัติ

แจ้งผล/คีย์ข้อมูลในระบบ eforms.kku

สิ้นสุดขั้นตอน

(นักศึกษำชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ
ณ สำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร)

7. ภารกิจด้านงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นตอนการออกเกรด และขอใช้ ขอแก้ไขสัญลักษณ์ I
ลาดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
(วัน)
1
1 วัน
ส่งบันทึกทวงเกรดไปยังผู้รับผิดชอบรายวิชา
ทุกภาคการศึกษา

2

รวบรวมเกรดระดับบัณฑิตศึกษา

ดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ
เพื่อรับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษำ ทุกภำค
กำรศึกษำ

1 วัน

ตรวจสอบเกรด รำยวิชำที่ผ่ำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำเพื่อเตรียมข้อมูลเข้ำ
ประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะพิจำรณำต่อไป

1 วัน

ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะอนุมัติ
และผ่ำนคณบดีลงนำม

1 วัน

แจ้งผลผ่ำนระบบ google drive เพื่อ สำนัก
บริหำรและพัฒนำวิชำกำรทรำบและดำเนินกำร
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (ข้อมูลต้องใช้ มข.11
ประกอบกำรส่งเกรด

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อนุมัติ

ส่งบันทึกทวงเกรดไปยังผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ทุก
ภำคกำรศึกษำ (ตำมปฏิทินกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ)

1 วัน

ทุกรายวิชา เพื่อเข้ารับรองในการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ
3

ลายละเอียด

และผ่านคณบดีลงนาม

5

6

แจ้งผล/และส่งข้อมูลในระบบ google drive

สิ้นสุดขั้นตอน

หมำยเหตุ: ให้แล้วเสร็จตำมปฏิทินกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ซึ่งสำมำรถดำเนินกำรเสร็จก่อนกำหนดภำยใน
1 วัน

8. ภารกิจด้านการประเมินการเรียนการสอน
ขั้นตอนการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ลาดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
(วัน)
1
1 วัน
คีย์ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนและข้อมูลอาจารย์
ผู้สอน และยื่นแบบสอบถามทั้งที่เป็นแบบ
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในระบบ Back-office

2

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมิน
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

3

5

6

รายงานผลการประเมินต่อกรรมการบริหาร
หลักสูตร

แจ้งผลฝ่ายประกันคุณดภาพ

คีย์ข้อมูลรำยวิชำที่เปิดสอนและข้อมูลอำจำรย์
ผู้สอน และยื่นแบบสอบถำมทั้งที่เป็นแบบทฤษฎี
และปฏิบตั ิ ในระบบ Back-office

1 วัน

ประชำสัมพันธ์อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและ
นักศึกษำเข้ำประเมินกำรสอนและประเมิน
อำจำรย์ผู้สอน

1 วัน

ตรวจสอบผลกำรประเมินรำยวิชำและอำจำรย์
ผู้สอน

1 วัน

รำยงำนผลกำรประเมินรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน
ต่อกรรมกำรบริหำรหลักสูตร

1 วัน

แจ้งผลกำรประเมินรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอนกับ
ฝ่ำยประกันคุณดภำพ เพื่อกำรนำข้อมูลไป
ประกอบกำรตรวจประเมินคุณภำพหลักสูตรต่อไป

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

ลายละเอียด

สิ้นสุดขั้นตอน

หมำยเหตุ: เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมชำนำญ ต้องดำเนินกำรคีย์ข้อมูลในระบบ และมีระยะเวลำกำหนดตำมปฏิทินของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น และสำมำรถดำเนินกำรเสร็จได้ภำยใน 1 วัน

9. ภารกิจด้านงานสาเร็จการศึกษา
ขั้นตอนดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสำเร็จกำรศึกษำ
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

รับคาร้องของนักศึกษา เรื่องขอสาเร็จ
การศึกษา บว.20 ในระบบ eform.kku

2

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

ระยะเวลา
(วัน)
1 วัน

ลายละเอียด
รับคำร้องของนักศึกษำ เรื่องขอสำเร็จกำรศึกษำ
บว.20 ในระบบ eform.kku

1 วัน

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ผ่ำนประธำนหลักสูตรฯ
เห็นชอบคำร้อง

1 วัน

ตรวจสอบชื่อ-สกุล และผลกำรเรียนของนักศึกษำ
ให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงหลักสูตร ตรวจสอบหนี้สิน
ผ่ำนหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น

1 วัน

ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะอนุมมัติ
และคณบดีลงนำม

1 วัน

แจ้งผลผ่ำนระบบ eforms.kku เพื่อบัณฑิต
วิทยำลัย สำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรและ
นักศึกษำทรำบและดำเนินกำรส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

ผ่านประธานหลักสูตรฯ เห็นชอบ

3
ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

5

6

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อนุมมัติ และคณบดีลงนาม

แจ้งผล/คีย์ข้อมูลในระบบ eforms.kku

สิ้นสุดขั้นตอน

หมำยเหตุ: เป็นงำนที่สำคัญมำกต้องใช้ควำมชำนำญ ต้องยึดระเบียบ และประกำศที่เกี่ยวข้องหลำยประกำศ และมีขั้นตอนกำร
ทำงำนที่ยุ่งยำกและใช้เวลำ ยึดเวลำตำมปฏิทินสภำ ปฏิทินกรรมกำรคณะ และปฏิทินกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เพรำะมีผลต่อกำรสำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำ แต่สำมำรถทำเสร็จภำยใน
1 วัน

10. ภารกิจด้านทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10.1 เบิกจ่ำยทุนส่งเสริมและพัฒนำกำรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศำสตร์
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

นักศึกษายื่นใบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ทุนส่งเสริมและพัฒนาการบัณฑิต (ทุน 30
ปี)

2

ส่งหนังสือแจ้งรายชื่อนักศึกษาทุนส่งเสริม
และพัฒนาการบัณฑิต

ระยะเวลา
(วัน)
1 วัน

ลายละเอียด
นักศึกษำยื่นใบเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยทุน
ส่งเสริมและพัฒนำกำรบัณฑิต (ทุน 30 ปี)

1 วัน

ส่งหนังสือแจ้งรำยชื่อนักศึกษำทุนส่งเสริมและ
พัฒนำกำรบัณฑิต (ทุน 30 ปี) และผูกผังค่ำใช้จ่ำย
ทุนไปยังสำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร

1 วัน

ควำมถูกต้องของเอกสำรกำรเบิกจ่ำยทุน

1 วัน

คณบดีลงนำมอนุมมัติเบิกจ่ำยทุน

1 วัน

แจ้งผลไปยังสำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรและ
นักศึกษำทรำบและดำเนินกำรส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

(ทุน 30 ปี)
3
ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

5

6

คณบดีลงนามอนุมมัติ

แจ้งผล

สิ้นสุดขั้นตอน

10.2 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุน

2

นักศึกษายื่นใบสมัครทุน ผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

3

ระยะเวลา
(วัน)
1 วัน

ผ่านคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

นักศึกษำยืน่ ใบสมัครทุน ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

1 วัน

ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษำทุน ให้เป็นไปตำม
ประกำศรับสมัครทุน

1 วัน

ผ่ำนคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ
คณบดีลงนำมอนุมัติ

คณบดีลงนามอนุมัติ

5

6

แจ้งรายชื่อและเอกสารนักศึกษาทุนให้
บัณฑิตวิทยาลัย

สิ้นสุดขั้นตอน

ประชำสัมพันธ์ประกำศรับสมัครทุน

1 วัน

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

ลายละเอียด

1 วัน

แจ้งรำยชื่อและเอกสำรนักศึกษำทุนให้บัณฑิต
วิทยำลัย (ทุกวันที่ 10 ของเดือนนักศึกษำที่ได้รับ
ทุนต้องส่งเอกสำรกำรเบิกจ่ำยทุน)

ภารกิจงานรอง
11. ภารกิจด้านงานจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF
11.1 ดำเนินกำรติดตำม มคอ. หลักสูตรฯ https://tqf.kku.ac.th/new/system/00_Public ตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

บันทึกข้อความแจ้งอาจารย์ประจาวิชา
กรอกข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.5 ในระบบ

ระยะเวลา
(วัน)
1 วัน

TQF.kku.ac.th

2

ติดตามและรวบรวมข้อมูล มคอ.3 และ
มคอ.5 เข้าที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณา

3

5

6

ดาเนินการทวนสอบรายวิชา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ทุกปีการศึกษา

สรุปผลการดาเนินการ ส่งข้อมูลเพื่อการ
ประกันคุณภาพ มคอ.7

สิ้นสุดขั้นตอน

จัดทำบันทึกข้อควำมแจ้งอำจำรย์ประจำวิชำ
กรอกข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.5 ในระบบ
TQF.kku.ac.th

1 วัน

ติดตำมและรวบรวมข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.5
เข้ำทีป่ ระชุมกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำ

1 วัน

ตรวจสอบข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.5 ที่สมบูรณ์
แล้วเพื่อดำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนอำจำรย์
ผู้สอน และเพื่อนำข้อมูลไปทวนสอบรำยวิชำ ทุกปี
กำรศึกษำ

1 วัน

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรทวนสอบรำยวิชำ
ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร และดำเนินกำรทวนสอบรำยวิชำ ระดับ
บัณฑิตศึกษำ ทุกปีกำรศึกษำ

1 วัน

สรุปผลกำรดำเนินกำร และส่งข้อมูลเพื่อตอบกำร
ประเมินประกันคุณภำพหลักสูตร มคอ.7 ต่อไป

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

ลายละเอียด

12. ภารกิจด้านงานทวนสอบรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
รายวิชา

2

รวบรวมและดาเนินการจัดทารูปเล่มการ
ทวนสอบรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

3

ระยะเวลา
(วัน)
2 วัน

5

6

เสนอให้คณะกรรมการลงนามในรูปเล่มการ
ทวนสอบรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

รายงานผลและส่งฝ่ายประกันคุณภาพเพื่อ
การดาเนินการ SAR ระดับคณะต่อไป

สิ้นสุดขั้นตอน

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรทวนสอบรำยวิชำ
ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรทวนสอบ/
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำที่ใช้ในกำรทวนสอบ และจัด
ประชุมคณะกรรมกำรทวนสอบ/เตรียมรำยวิชำ
ระดับบัณฑิตศึกษำเพื่อกำรทวนสอบ

2 วัน

รวบรวมและดำเนินกำรจัดทำรูปเล่มกำรทวนสอบ
รำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำ

2 วัน

ตรวจสอบข้อมูล ดำเนินกำรจัดทำรูปเล่มกำรทวน
สอบรำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำ

2 วัน

เสนอให้คณะกรรมกำรลงนำมในรูปเล่มกำรทวน
สอบรำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำ

2 วัน

รำยงำนผลและส่งฝ่ำยประกันคุณภำพเพื่อกำร
ดำเนินกำร SAR ระดับคณะต่อไป

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

ลายละเอียด

13. ภารกิจด้านงานข้อมูลเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา/งานประชาสัมพันธ์
13.1 ภำรกิจด้ำนงำนข้อมูลเว็บไซต์บณ
ั ฑิตศึกษำ
ลาดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
ลายละเอียด
(วัน)
1
1 วัน
ออกแบบและประสำนงำนกับนักโปรแกรม
ออกแบบและประสานงานกับนัก
โปรแกรม

2

รวบรวมข้อมูลที่ปัจจุบัน และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้หลายฝ่าย

3

1 วัน

รวบรวมข้อมูลที่ปัจจุบัน และสำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้หลำยฝ่ำย

1 วัน

ตรวจสอบรำยละเอียด และควำมถูกต้องของ
ข้อมูลก่อนขึ้บเว็บไซต์คณะสัตวแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

1 วัน

ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
เห็นชอบ และคณบดีอนุมตั ิ

1 วัน

แจ้งนักโปรแกรมฯ หรือนำข้อมูลขึน้ เว็บไซต์
บัณฑิตศึกษำคณะฯ

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

5

6

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ เห็นชอบ และคณบดีอนุมตั ิ

แจ้งนักโปรแกรมฯ หรือนาข้อมูลขึ้น
เว็บไซต์บณ
ั ฑิตศึกษาคณะฯ

สิ้นสุดขั้นตอน

ลาดับ
1

13.2 ภำรกิจด้ำนงำนประชำสัมพันธ์
ผังกระบวนการ
นาข้อมูลโครงการ/กิจกรรม เพื่อเขียนข่าว

ระยะเวลา
(วัน)
1 วัน

ลายละเอียด
นำข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม เพื่อเขียนข่ำว
เมื่อดำเนินโครงกำร/กิจกรรมเสร็จสิ้น

2

ประสานงานกับฝ่ายโสต ในส่วนของรูป
ถ่าย

3

1 วัน

ประสำนงำนกับฝ่ำยโสต ในส่วนของรูปถ่ำย

1 วัน

ตรวจสอบรำยละเอียด และควำมถูกต้องของ
ข้อมูลก่อนขึ้บเว็บไซต์คณะสัตวแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

1 วัน

คณบดีอนุมตั ิ

1 วัน

แจ้งนักโปรแกรมฯ หรือนำข้อมูลขึน้ เว็บไซต์
บัณฑิตศึกษำคณะฯ

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

4

5

6

คณบดีอนุมตั ิ

แจ้งนักโปรแกรมฯ หรือนาข้อมูลขึ้น
เว็บไซต์บณ
ั ฑิตศึกษาคณะฯ

สิ้นสุดขั้นตอน

14. ภารกิจด้านงานด้านธุรการ
ลาดับ
ผังกระบวนการ
1

2

3

4

5

6

รับคาร้องต่างๆ จากนักศึกษา/คณาจารย์

ร่างพิมพ์/ตรวจทาน โต้ตอบหนังสือที่มีถึง
งานบริการการศึกษา ทั้งหนังสือภายใน
และภายนอก

เสนอต่อหัวหน้างาน รองคณบดีฝา่ ย
วิชาการ และท่านคณบดีลงนาม

ประสานงานกับหน่วยงาน/นักศึกษาที่
เกี่ยวข้อง

จัดเก็บเอกสารของหน่วยงานเพื่อใช้ในการ
อ้างอิง

สิ้นสุดขั้นตอน

ระยะเวลา
(วัน)
1 วัน

ลายละเอียด
รับคำร้องต่ำงๆ จำกนักศึกษำ/คณำจำรย์

1 วัน

ร่ำงพิมพ์/ตรวจทำน โต้ตอบหนังสือที่มีถึงงำน
บริกำรกำรศึกษำ ทั้งหนังสือภำยในและภำยนอก

1 วัน

เสนอต่อหัวหน้ำงำน รองคณบดีฝำ่ ยวิชำกำร และ
ท่ำนคณบดีลงนำม

1 วัน

ประสำนงำนกับหน่วยงำน/นักศึกษำที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

จัดเก็บเอกสำรของหน่วยงำนเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง

15. ภารกิจด้านงานกิจการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
(วัน)
1
1 วัน
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา/ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สโมสรนักศึกษา
เพือ่ กาหนดแผนกิจกรรม

2

3

4

5

6

ดาเนินการเขียนโครงการฯ ขออนุมัติ
ค่าใช้จ่าย

ประสานงานคณาจารย์ วิทยากร บุคลากร
และนักศึกษา ในการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม

สรุปโครงการ/กิจกรรม เพื่อเบิกจ่าย

รายงานผลและส่งฝ่ายประกันคุณภาพเพื่อ
การดาเนินการ SAR ระดับคณะต่อไป

สิ้นสุดขั้นตอน

ลายละเอียด
ประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ/ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร/สโมสรนักศึกษำ
เพื่อกำหนดแผนกิจกรรม

1 วัน

ดำเนินกำรเขียนโครงกำรฯ ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำย

1 วัน

ประสำนงำนคณำจำรย์ วิทยำกร บุคลำกร และ
นักศึกษำ ในกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม

1 วัน

สรุปโครงกำร/กิจกรรม เพื่อเบิกจ่ำย

1 วัน

รำยงำนผลและส่งฝ่ำยประกันคุณภำพเพื่อกำร
ดำเนินกำร SAR ระดับคณะต่อไป

16. ภารกิจงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ลาดับ
ผังกระบวนการ
1

2

รับคาสั่งจากหัวหน้างาน/รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ หรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น

วางแผนจัดลาดับความสาคัญของงาน
ประจากับงานที่ได้รับมอบหมาย

3

ระยะเวลา
(วัน)
1 วัน

5

6

เสนอต่อผูบ้ ังคับบัญชาที่มอบหมาย
แต่ละงาน

เก็บข้อมูลไว้อ้างอิงต่อไป

สิ้นสุดขั้นตอน

รับคำสั่งจำกหัวหน้ำงำน/รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
หรือผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้น

1 วัน

วำงแผนจัดลำดับควำมสำคัญของงำนประจำกับ
งำนที่ได้รับมอบหมำย

1 วัน

ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย

1 วัน

เสนอต่อผูบ้ ังคับบัญชำที่มอบหมำย
แต่ละงำน

1 วัน

เก็บข้อมูลไว้อ้ำงอิงต่อไป

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

4

ลายละเอียด

