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บทท่ี 1 
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน 

 
ความเป็นมา 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ตำมโครงสร้ำงของพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู 
โดยมีชื่อว่ำ “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมำมีภำรกิจเพ่ิมขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ตำม
พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตำมมำตรำ 7 และเมื่อมีพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ
นครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และประกำศส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำร
สถำบันรำชภัฏ ประกำศ ณ วันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2538 สถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนรำชกำรเป็น 
“ส านักส่งเสริมวิชาการ” 

 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกสถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ มำเป็นมหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ จึงมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่เป็น “ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตำม
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2548 ณ วันที่ 1 
มีนำคม พ.ศ.2548 ซึ่งปรำกฏในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8 มีนำคม 2548  และมีกำร
แบ่งส่วนรำชกำรเป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนรำชกำรเป็นส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ประกำศ ณ วันที่ 23  มิถุนำยน 
พ.ศ. 2549 ปรำกฏในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 74ง วันที่ 3  สิงหำคม 2549 และสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ ในกำรประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  
ธันวำคม 2549 เห็นชอบโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัยของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงำน ได้แก่ กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  กลุ่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผล  กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำรและส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย มีหน้ำที่ในกำรรับผิดชอบ งำนรับ
นักศึกษำ งำนทะเบียน งำนประมวลผล  งำนหลักสูตร งำนแผนกำรเรียน และบัณฑิตศึกษำ เป็นต้น โดยขึ้น
ตรงกับรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยใน ตำมมติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ในกำรประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  
ธันวำคม 2549  

ปี พ.ศ. 2558  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกำศให้จัดตั้ง “บัณฑิต
วิทยาลัย”  เป็นส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ แยกออกจำกส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน ในครำวประชุมครั้งที่  4/2558 วันที่  26 มีนำคม พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นไปตำม ประกำศ
คณ ะกรรมกำรกำรอุดมศึ กษำ เรื่ องหลั กเกณ ฑ์ กำรจั ดตั้ งส่ วนงำนภำยในของสถำบั น อุดมศึ กษำ 
พ.ศ. 2555 และข้อบั งคับมหำวิทยำลัยรำชภั ฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยส่วนงำนภำยในที่จัดตั้ งขึ้นตำม
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ พ.ศ. 2554  



 

ปี พ.ศ. 2561 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีมติยุบเลิกบัณฑิตวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2561 จำกมติสภำมหำวิทยำลัยฯ ดังกล่ำว โดยให้ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน รับโอนงำน ทรัพย์สิน บุคลำกรและอัตรำก ำลัง รวมถึงงำนด้ำนงบประมำณ โดยมี
กำรบริหำรงำนแบบควบรวม ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำโครงสร้ำงใหม่ของหน่วยงำน 

 

ปรัชญา 
 ส่งเสริมวิชำกำร  รักษำมำตรฐำน  บริกำรด้วยน้ ำใจ 
 

วิสัยทัศน์ 
“ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว” 

 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 
2. พัฒนำระบบงำนกำรให้บริกำรวิชำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

ภารกิจ 
1. ส่งเสริมกำรจัดกำรหลักสูตรระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

ระดับอุดมศึกษำ 
2. ด ำเนินงำนด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล 
3. ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคลทั่วไป 
4. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

 

การบริหารงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 กำรด ำเนินงำนของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของส ำนักส่งเสริม

วิชำกำรและงำนทะเบียนไว้ คือ เป็นองค์กรที่มีคุณภำพในกำรท ำงำนและเน้นกำรให้บริกำรแบบ  Service 

Mind โดยแบ่งกลุ่มงำนออกเป็น 3 กลุ่มงำนปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนต่ำง ๆ ตำมพันธกิจและภำรกิจของหน่วยงำน 

เพ่ือให้กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ มีผลสัมฤทธิ์ของงำนที่มีคุณภำพ ภำยใต้โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ดังนี้ 
  



 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน  
(ภายหลังสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 
(ภายหลังสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย) 

 

 

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

กลุ่มงำนส่งเสริมวชิำกำร 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและ
การสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวิชาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพสัดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานประกนัคุณภาพ 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวิชาการและ 
   อนุกรรมการวิชาการ 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนกัศึกษา 
- งานทะเบียนนกัศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผล
การเรียน 
- งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวฒิุ 
- งานพระราชทานปริญญาบตัร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 



โครงสร้างองค์กรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



ส่วนที่ 2 
มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งงาน 

 
 
การแบ่งสายงานและการปฏิบัติหน้าที่ 
 จากโครงสร้างหน่วยงาน และพันธกิจหลักของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ใช้หลักเกณฑ์
การก าหนดภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของบุคลากรภายในหน่วยงาน ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ พ.ศ.2554 และเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.  
 ทั้งนี้สายงาน หรือต าแหน่งงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถจ าแนกออกเป็นประเภทหลัก ๆ 
ได้ดังนี ้
  1.ประเภทบริหาร 
  2.ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  3.ประเภทลูกจ้าง 
 

1.ประเภทบริหาร 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในส านักงานอธิการบดี

หรือส านักงานวิทยาเขต หรือในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในส านักงานอธิการบดีหรือในฐานะหัวหน้าส่วน
ราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ สถาบัน ส านักศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาโดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบของงานสูงมากเป็นพิเศษหรือสูงมาก ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหาร
จัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมายก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของ
สถาบันอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยในหน่วยงานมีต าแหน่งที่อยู่ในสายงานนี้  จ านวน 1 
ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรมในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ส านักงาน
อธิการบดีส านักงานวิทยาเขต ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาโดยมี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมายก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย ซึ่ง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากเป็นพิเศษและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านแผนงาน 
1.วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 

ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด 



2.บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่กิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่ก าหนด 

3.ติดตาม เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลายและความยุ่งยาก  ซับซ้อนมากให้
เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามท่ีก าหนด 

ด้านบริหารงาน 
1.ก าหนดกลยุทธ์ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทาง การปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2.มอบหมายก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด 

3.วินิจฉัย สั่งการเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็นปัญหา ซึ่งต้อง
พิจารณาอนุมัติอนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนด 

4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐเอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 

5.ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะท างาน
ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
ฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลักเพ่ือรักษาผลประโยชน์ทางราชการของสถาบันอุดมศึกษาและประเทศชาติ 

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ในหน่วยงานที่

รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสามารถ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
2.ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการด าเนินงานที่มี
คุณภาพที่ดีข้ึน 

ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
1.วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบที่ต้องรับผิดชอบสูง

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและเป็นไปตามเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา 
2.ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณจ านวนมากของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1.มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของสายงานบริหารงานทั่วไป 
และ 

2.ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ 
   2.1 ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
   2.2 ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี 



   2.3 ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ
ช านาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี 

   2.4 ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับเชี่ยวชาญ 
   2.5 ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
   2.6 ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 หรือ 2.5 แล้วแต่กรณีตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที ่ก.พ.อ.ก าหนด และ 
3. มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมากกว่า 1 งาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 
4. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง หรือผ่านการอบรมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร

การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ที่ ก.พ.อ.ก าหนดและรับรองหน่วยจัด 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ า เป็นส าหรับต าแหน่งให้ เป็นไปตามที่  สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด  โดย ก.พ.อ.ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน  2553 
 
2.ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบุคลากรในต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน 18 
คน แบ่งตามสายงานได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
 2.1 สายงานวิชาการศึกษา 
 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษาซึ่งมีลัษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน กระบวนการสอนและวิธีการสอน
ทุกระดับการศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางมหาวิทยาลัย การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การพัฒนา
นิสิตนักศึกษา การบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการความรู้ การจัดและควบคุม
พิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่
การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ชื่อต าแหน่งในสายงาน คือ นักวิชาการศึกษา 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ด้านการปฏิบัติการ 
1.ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการ

นักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์
การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 

2.ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา กิจการนักศึกษา ความต้องการก าลังคน 
ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหนังสือหรือต าราเรียน 



ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือทางการศึกษาจากต่างประเทศ ด าเนินการ
เกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4.ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา 
เผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา  

5.ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่นการจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัด
ประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ 
โทรทัศน์ การเขียนบทความ การจัดท าวารสาร หรือเอกสารต่างๆ ให้ค าปรึกษาแนะน า ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่เพื่อใหส้ามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ที่เก่ียวข้อง 

ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ

ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ทีก่ าหนด 
ด้านการประสานงาน 
1.ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
2.ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ด้านการบริการ 
1.ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้งตอบปัญหา

และชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รบับริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
2.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพ่ือให้บุคลากร

ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 
2.2 สายงานบริหารงานทั่วไป 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในส านักงานและการบริหารงานทั่วไป 

ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตเช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล 
สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรีย ม
เรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงาน
อ่ืนๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ติดตามผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ง หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม 
และบริหารงานหลายด้าน เช่นงานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหาร
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานบริหารการศึกษา งานกิจการนิสิต



นักศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญาเป็นต้น 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ด้านการปฏิบัติการ 
1.ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหารทรัพยากร

บุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย
เอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิต  ิงานระเบียบแบบแผน งานสัญญาเป็นต้นเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ต่างๆในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2.ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานเพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่างๆ เช่น งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งาน
สัญญาต่างๆเป็นต้น 

3.ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการ
ประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ท ารายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆเพ่ือให้การด าเนินการประชุมและ
การปฏิบัติงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  

4.ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเกิด
ความร่วมมือ 

5.ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ

ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ทีก่ าหนด 
ด้านการประสานงาน 
1.ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
2.ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ด้านการบริการ 
1.ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบ

ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ 

2.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไป เพ่ือให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่
เป็นประโยชน  ์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 
 



3.ลูกจ้างประจ า 
ต าแหน่งงานลูกจ้างประจ า สังกัดส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีจ านวน 3 คน แบ่งหน้าที่

ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
3.1 พนักงานพิมพ์* 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 1.ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความช านาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลผลค า และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอ่ืน ที่มีไว้ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิมพ์ดีดที่มีลักษณะงานที่ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความช านาญสูงขึ้น 
หรือเป็นงานที่มีความส าคัญมาก โดยต้องสามารถจัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องและปราณีต เช่น พิมพ์
ตามค าบอก หรือค าสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่างกฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ พิมพ์
แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น 

2. ตรวจทานหนังสือ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ดีดระดับรองลงมา 
3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้อย่างอ่ืนที่มีไว้เพ่ือปฏิบัติ งานและเกี่ยวกับ

พิมพ์ดีด เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลผลค า เป็นต้นตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.2 พนักงานห้องปฏิบัติการ* 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความช านาญอย่างสูงมากในการช่วยเหลือและ

ให้บริการเกี่ยวกับการทดลองในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเก็บรักษาบ ารุงซ่อมแซม   

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

*ภาระหน้าที่โดยย่อ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๔   ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง และวางแผนอตัราก าลัง 

 
 การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังที่เหมาะสมภายในหน่วยงานนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง เพ่ือให้หน่วยงานทราบถึงจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจ /หน้าที่ตามโครงสร้าง
ของหน่วยงาน อีกท้ังผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงงานในทุกส่วนให้มีความ
ทันสมัย 
 

แนวคิดและหลักการพื้นฐาน 
 การก าหนดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงาน และเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยงานให้ส าเร็จ หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จจะต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
สมรรถนะที่สอดคล้องกับการท างานในภารกิจของตนเอง ซึ่งการก าหนดกรอบอัตราก าลังของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนนั้น ยึดหลักการตามแนวทางก าหนดกรอบอัตราก าลังที่ก าหนดใน มาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ภายใต้การ
วิเคราะห์ข้อมูลภาระงานจริงของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไม่ซ้ าซ้อนและเกิดความประหยัด 
พิจารณารายละเอียดได้ดังแผนภาพ 

 
ประโยชนที่จะไดรับจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังมีความส าคัญและเปนประโยชนอยางมากตอความส าเร็จหรือลมเหลว
ของสวนราชการในระยะยาว การก าหนดอัตราก าลังอยางเปนระบบและตอเนื่องจะชวยท าใหหนวยงาน / สวน
ราชการสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไดอยางทันทวงที รวมถึงจะ



ท าใหการจัดหา การใชประโยชนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาจสรุป 
ประโยชนของการก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมได้ ดังนี้ 
      • การก าหนดกรอบอัตราก าลังจะท าใหสวนราชการสามารถพยากรณสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี  โดยเตรียมการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่จะรองรับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนา (Early Warning) ซึ่งจะชวยลดปญหาดานการบริหาร
จัดการนอยลง 

     • การก าหนดกรอบอัตราก าลังชวยท าใหทราบขอมูลพ้ืนฐานดานอุปสงคของทรัพยากรบุคคลที่
มีอยูในปจจุบันและในอนาคต จึงท าใหสวนราชการสามารถวางแผนลวงหนาเกี่ยวกับการใชทรัพยากรบุคคลให
สอดคลองกับสภาวะแวดลอมตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

     • การก าหนดกรอบอัตราก าลังจะเปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
การวางแผนเชิงกลยุทธของสวนราชการ/หนวยงานใหสอดคลองกัน อันจะท าใหการด าเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและน าไปสูเปาหมายที่ตองการ 

     • การก าหนดกรอบอัตราก าลังชวยใหหนวยงานสามารถท่ีจะจัดจ านวน ประเภท และระดับทักษะ
ของอัตราก าลังใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าใหมีอัตราก าลังที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหทั้งอัตราก าลังและหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคของตนอันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุด
ของหนวยงานโดยรวม 

     • การก าหนดกรอบอัตราก าลังจะท าใหการลงทุนในทรัพยากรบุคคลของหนวยงานเกิดประโยชน
สูงสุดและไมเกิดความสูญเปลาอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงานไมตรง
กับความตองการ 
 

ปจจัยแหงความส าเร็จในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
 สิ่งที่จะส่งผลให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังของหน่วยงานประสบผลส าเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือ
และการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 
  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  ควรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร มีการวางนโยบายปัจจัย
หลักท่ีส าคัญในการจัดท า และส่งเสริมระบบการประเมินผลให้น าไปปฏิบัติและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
  ผู้มีส่วนรับผิดชอบ  ควรก าหนดคณะท างานหรือบุคคลที่เปนผูประสานงานและรับผิดชอบ
หลักเกี่ยวกับงานที่จะศึกษา โดยการให้ค าปรึกษา ช่วยประสานงาน ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและรวบรวม
ข้อมูลที่จ าเป็น 
  การสื่อสารภายในองค์กร  ควรสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจถึงหลักการ และความส าคัญของการ
ด าเนินการวิเคราะห์งานและการก าหนดอัตราก าลัง 
  ระบบข้อมูลอัตราก าลัง  ควรมีข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย สามารถชี้เฉพาะเจาะจงได้ 
  การติดตาม  ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือหาแนวทางร่วมกัน
ในกรปรับปรุงการด าเนินงาน และท าให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
  



กระบวนการก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
 

การวางแผนงาน

พิจารณานโยบายการบริหาร
อัตราก าลัง

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ภารกิจ
ของหน่วยงาน

วิเคราะห์กระบวนการ
ปฏิบัติงานจริง

พิจารณาภาระงานและ
อัตราก าลังท่ีต้องการ

ทบทวนใหม่เม่ือ
ภารกิจของ
หน่วยงาน

เปล่ียนแปลงไป

พิจารณาภาระงานและ
อัตราก าลังท่ีมีอยู่

ก าหนดจ านวน/สายงานและ
ต าแหน่งงาน

น าไปสู่การก าหนดกรอบ
อัตราก าลัง

 
  



การวางแผนการก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
 การก าหนดณะท างานและการวางแผนกระบวนการท างานและเวลาที่ใช้ทั้งหมด เพ่ือจัดท ากรอบ
อัตราก าลังของหน่วยงาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก าหนดคณะท างานตามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารส านักฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก  รองผู้อ านวยการส านัก  หัวหน้าส านักงาน  
หัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 3 กลุ่มงาน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยคณะท างานชุดนี้มีบทบาทในการดูภาพรวมของ
การวางแผนอัตราก าลัง และการก ากับติดตามใหงานเปนไปตามแผน ภายใต้นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน 
 พิจารณาประเด็นงานหลักส าคัญของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กร และตามที่ได้รับมอบหมาย 
ตลอดจนกลยุทธ์ ทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน ในระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือให้สามารถจัดสรรอัตราก าลังให้
เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งภารกิจของหน่วยงาน แบ่งออกได้เป้น 3 ประเภทด้วยกันคือ 
  ภารกิจหลัก  หมายถึง งานตามกฎหมายหรือนโยบาย หรืองานที่ท าเพ่ือความคงอยู่ของ
องคก์ร หรือเป็นงานหลักตามบทบาทภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน ที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือให้สัมฤทธิ์
ผลตามเปา้หมายที่ก าหนด 
  ภารกิจรอง  หมายถึง งานทางด้านวิชาการ /เทคนิคที่สนับสนุนให้การด าเนินงานตามภารกิจ
หลักสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  ภารกิจสนับสนุน  หมายถึง งานด้านอ านวยการ งานธุรการ งานด้านบริการ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 การวิเคราะห์ภารกิจและภาระงานของหน่วยงาน เพ่ือก าหนดต าแหน่งงานและอัตราก าลัง เพ่ือให้
สอดคล้อง เหมาะสมกับการด าเนินงาน สิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต้องพิจารณาให้มีความชัดเจนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   ข้อมูลโครงสร้างภารกิจ/ ภาระหน้าที่ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เมื่อคราว
จัดตั้งหน่วยงาน 
   ต าแหน่งงานตามโครงสร้าง พร้อมค าบรรยายลักษณะของงาน และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของต าแหน่งงานนั้น ๆ ให้ครบถ้วนทุกต าแหน่ง 
   ตัวบ่งชี้ /ตัวชี้วัดของงานหรือบุคคลนั้นๆ เพ่ือชี้ระดับความส าเร็จของงาน/หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
   การด าเนินงานและเป้าหมายของหน่วยงานในอนาคต ต้องมีการวางแผนไว้อย่างชัดเจน 
สามารถชี้เป้าได้ว่าหน่วยงานต้องเดินไปในทิศทางใด  
   ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะสามารถช่วยให้การก าหนดอัตราก าลัง มีความ
ใกล้เคียง และแน่นอน 
  



ความเชื่อมโยงสอดคล้องของประเด็นที่มีความส าคัญต่อการวิเคราะห์ภารงาน 

 
การวิเคราะห์ภารกิจของงานตามการมอบหมายและการใช้ก าลังคน 
 

 
 จากภาพข้างต้น เมื่อหน่วยงานวิเคราะห์ภารกิจและบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างองค์กร พร้อมทั้ง
รายละเอียดของงานในแต่ละส่วนอย่างชัดเจนแล้ว ล าดับต่อไปที่ต้องด าเนินการคือ การก าหนดจ านวนการใช้
ก าลังคนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละงาน ให้มีจ านวนเหมาะสม สามารรถขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการค านวณอัตราก าลังนั้น ตามแนวทางจาก ก.พ. มีวิธีการค านวณแบ่ง
ออกเป็น 8 วิธี ดังนี้ 



  1. การค านวณจากปริมาณงาน โดยใช้ จ านวนปริมาณงานลบด้วยจ านวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
หารด้วยมาตรฐานการท างาน 
  2. การค านวณโดยใช้ขั้นตอนการท างานเป็นหลัก (Work Flow) หรือการค านวณหา Work Load 
  3. การค านวณโดยการค านึงถึงการผลัดเปลี่ยนเวรในการท างาน 
  4. การค านวณโดยใช้มาตรฐานที่ก าหนดไว้แล้ว 
  5. การค านวณโดยใช้เครื่องมือ เครื่องจักรเป็นหลัก 
  6. การค านวณโดยค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  7. การค านวณโดยคาดคะเนจากแนวโน้มของปริมาณงาน 
  8. ค านวณโดยใช้สมการเส้นตรง 
 ในส่วนของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางการค านวณอัตราก าลังของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน โดยวิธีการค านวณจากขั้นตอนการท างานเป็นหลัก (Work Flow) หรือหรือการค านวณหา 
Work Load ซ่ึงการพิจารณาเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent) จะพิจารณาจากปริมาณของ
งานที่สะทอนในรูปของวัน – เวลาที่ใชไป (Time Spending) ในการปฏิบัติงาน โดยตัวเลขดังกลาวจะสะทอน
ในรูปของเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน (FTE: Full Time Equivalent) ซึ่งกระบวนการค านวณจะท าโดยน าเวลา
ที่ใชในแตละกิจกรรม – กระบวนงาน – โครงการมารวมกันทั้งหมดแลวหารดวยเวลาปฏิบัติงานมาตรฐานของ
เจาหนาที่หนึ่งคน 

ใชสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 
  อัตราก าลังที่ต้องการ = ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการท างาน 1 ปี 
           เวลาที่เจ้าหน้าที่ 1 คน ท างานใน 1 ปี 
 
 หรือ 
  อัตราก าลังที่ต้องการ  = ปริมาณงานใน 1 ปี x เวลามาตรฐานต่องาน 1 ชิ้น 
                  เวลาท างานของเจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อ 1 ปี 
 เกณฑ์การค านวณปริมาณงาน 

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี 
2. ก าหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ 
3. ก าหนดให้ 1 คน ท างาน 230 วัน/ปี       
4. อัตราก าลังที่พึงมี       =  ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งหมด (วัน) 

         230 
 
 
 



วิธีการกรอกขอมูลเวลาในรายละเอียด 
1. ระบุเวลาเปนชั่วโมงรวมที่ใชในแตละกระบวนงาน (ตอหนึ่งหนวยผลลัพธ) 
2. ควรนับเวลาท างานจริงที่เกิดขึ้น (ไมควรรวมเวลารอ) 
3. การเดินทางมีผลตอระยะเวลาท างาน 

  4. หากลักษณะงานเหมือนกันแตความยาก-งายไมเทากัน อาจแบงเปนงานยาก ใชเวลากี่
ชั่วโมงตอชิ้นงาน งานงายใชเวลากี่ชั่วโมงตอชิ้นงาน เปนตน 
  5. หากมีเวลามาตรฐานการปฏิบัติงาน/คูมือการท างานที่ระบุเวลาไวชัดเจนใหแนบมาดวย 
(ยกเวนในกรณีท่ีไมอาจท าตามเวลามาตรฐานที่ก าหนดได 
  6. หากไมมีเวลาที่แนชัดใหประมาณการ (แตระบุวาเปนคาเฉลี่ยหรือคาประมาณการมาดวย) 
 

 จากแนวทางการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน และวิธีการค านวณอัตราก าลังที่สอดคล้องกับภารกิจ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นะแนวทางและวิธีการดังกล่าวมาค านวณกรอบอัตราก าลังของ
หน่วยงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และที่ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ตามกรอบปีงบประมาณ 2561-2564  มีรายละเอียดดังนี้ 
  กลุ่มงานบริหารส านักงาน  ภาระงาน คิดเป็น 8  คน 
  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  ภาระงาน คิดเป็น 8  คน 
  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ภาระงาน คิดเป็น 11 คน 

เทียบอัตราที่มีอยู่และพึงมีดังตาราง 

หน่วยงาน 
จ านวน 
ที่พึงม ี

บุคลกรที่มีอยู่ปัจจุบัน 
รวม 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน 
ราชการ 

พนักงาน 
มหาวิทยา 

1. กลุ่มงานบริหารส านักงานฯ 8 - - 1 4 5 

2. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 11 - - 1 8 9 

3. กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 8 - 2 - 5 7 

รวม 27 - 2 2 17 21 

 
  



จากอัตราที่พึงมีดังกล่าว ได้จัดสรรความต้องการ ตามแผนระยะยาว 4 ปี ดังนี้* 

หน่วยงาน 
จ านวนที่ 

พึงม ี
ขอรับ 
จัดสรร 

ต าแหน่งเพิ่มใหม่(เพิ่มในป)ี 

2561 2562 2563 2564 

1. กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 8 - - - - - 

2. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 11 - - 1 - - 

3. กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 8 - - - 1 - 

รวม 27 - - 1 1 - 

 
หมายเหตุ การก าหนดจ านวนอัตราที่ขอเพ่ิมใหม่ในปีต่าง ๆ พิจารณาจากการเกษียณอายุราชการของ
บุคลากร ภาระงานของกลุ่มงานนั้น ๆ รวมถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในกรณีภาระงานเพ่ิมจากเดิม 
อัตราก าลังของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดเป็น 1 ใน 10 หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย มี
การให้บริการที่ถูกต้อง และรวดเร็ว โดยประกอบไปด้วยบุคลากรดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการ       1   ต าแหน่ง  
2. รองผู้อ านวยการ       3   ต าแหน่ง  
3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      1   ต าแหน่ง 
4. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ     1   ต าแหน่ง  
5. รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร    1   ต าแหน่ง 
6. รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  1   ต าแหน่ง 
7. รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ    1   ต าแหน่ง  
8. เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล    8   ต าแหน่ง ประกอบด้วย 

8.1 นักวิชาการศึกษา      3   ต าแหน่ง 
8.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     5   ต าแหน่ง 

9. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ     6   ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
9.1 พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2     1   ต าแหน่ง 
9.2 นักวิชาการศึกษา      2   ต าแหน่ง 
9.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     2   ต าแหน่ง 
9.4 พนักงานห้องปฏิบัติการ     1   ต าแหน่ง 

10. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ   4   ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
10.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    3   ต าแหน่ง 
10.2 นักวิชาการศึกษา     1   ต าแหน่ง 

 

 โดยตามบัญชีการก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 ได้ก าหนดอัตราก าลัง
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวนทั้งสิ้น  21  อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 



ชื่อ - สกุล 
เลขที่ 

ต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง 

นางสาวขนษิฐา  พวงมณีนาค 289 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นางสาวณฤนรรณ  เอ่ียมมี 290 นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นางสาวสุทธิลักษณ ์ ศรีสวัสดิ ์ 291 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นายธรรมนูญ  จูทา 294 นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นายเสร ี ขุนจ านงค ์ 295 นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นายนิโครธ  ช่างชยั 296 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นางสาวธิตยิา  หงษ์เวียงจันทร ์ 297 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นางศิราณ ี จตุรทิศ 300 นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นางสาวสิริพร  อรามรุณ 301 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นางสาวอภิญญาศิริ  กวางแก้ว 302 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นางสาววริศนนัท ์  ทัดนุ่ม 303 นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นางสาววรางคณา   เขียวแก้ว 304 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นางสาวกัญจนพร   จันทร์ด า 305 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นางวรรฒนา  ไวยมิตรา 307 นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นางสาววลิัยลักษณ์ ถ้ าทองพัฒนา 308 นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นางสาวอ าภาพร  กอนตน 310 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นายพัทธ์ชยนัภ ์ ธนวัตพลิน 056 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นายนิรันดร์  มุจรินทร ์ 1014 พนักงานห้องปฏิบัติการ ผีมือ 

นางกัญชพร   จันติวงค์ 1016 พนักงานพิมพ์ดีด 2 กึ่งฝีมือ 

นายวิศรุต  พัฒนพงษ ์ 1042 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นางสาวอรอุมา  ยองค ากาด 1043 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดง อ้างอิงจากค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ  ที่ 1088/2561 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้าง 
  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 2)  
 



ส่วนที่ 4 
แนวทางและกระบวนการสรรหาบุคลากร 

 
เมื่อหน่วยงานก าหนดกรอบอัตราก าลัง และจ านวนบุคลากรที่เหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ

ภายในหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ  เหมาะสมกับต าแหน่ง
งาน และครบถ้วนตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงสร้างภาระหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานมั่นใจว่าการด าเนินงานของหน่วยงานสามารถขับเคลื่อนไป
ได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 

การสรรหาบุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการผ่านกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
สังกัดส านักงานอธิการบดี เป็นผู้ด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ใน
ต าแหน่งงานที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานที่มีความต้องการ มีกระบวนการสรรหา ดังต่อไปนี้ 
 

การก าหนดคุณสมบัติและต าแหน่งงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 การก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่ต้องการ ของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนนั้น ประกอบด้วยคุณสมบัติ 2 ด้าน ได้แก่  

1. คุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2557 ที่กล่าวไว้ ดังนี้ 

... “หมวด 2 
คุณสมบัติและต าแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ข้อ 12 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตาม ข้อ 7(1) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแลไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) คุณสมบัติทั่วไป  
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
   (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (ข) ลักษณะต้องห้าม 
   (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
   (2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
เป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
   (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามข้อบังคับ
นี้หรือกฎหมายอื่น 
   (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  



   (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ความประมาทหรือลหุโทษ 
   (8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
   (9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
   (10) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
รัฐ”......... 
 2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งจาก กพอ.  

 ส่วนการแบ่งประเภทของต าแหน่งงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 
2557 จ าแนกต าแหน่งงานของบุคลากรในสังกัด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1. ต าแหน่งวิชาการ ส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่ 
   (1) ศาสตราจารย์ 
   (2) รองศาสตราจารย์ 
   (3) ผู้ช่วยศาสตาจารย์ 
   (4) อาจารย์ 
   (5) ต าแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
  2. ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 
   (1) อธิการบดี 
   (2) รองอธิการบดี 
   (3) คณบดี 
   (4) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
   (5) ผู้ช่วยอธิการบดี 
   (6) รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
   (7) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต ผู้อ านวยการกอง หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
   (8) ต าแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
  3. ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งจ าแนกออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
   (1) ระดับเชียวชาญพิเศษ 
   (2) ระดับเชี่ยวชาญ 



   (3) ระดับช านาญการ 
   (4) ระดับปฏิบัติการ 
   (5) ระดับอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ในแต่ละประเภทต าแหน่งมีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไว้แตกต่างกัน ตามระดับ
ต าแหน่งที่ เ พ่ิมสูงขึ้น (อ้างอิงตามบัญชีแสดงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553)  
 
การขอเสนอสรรหาบุคลากร 
 การเสนอเรื่องเพ่ือสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งที่ต้องการนั้น ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ท าการวิเคราะห์ภาระงาน และความต้องการบุคลากร ในต าแหน่งงานใด ๆ ที่อยู่ภายใต้กรอบ
อัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการจัดจ้างบุคลากรเพ่ิมเติม /
หรือการจัดจ้างเพ่ือทดแทนอัตราเดิมท่ีลาออก หรือเกษียณอายุราชการ 
 2. หน่วยงานจัดท าบันทึกข้อความเสนอเรื่องไปยังส านักงานอธิการบดี เพ่ือขอรับสมัครบุคลากรตาม
กรอบที่ท าการวิเคราะห์ 
 3. เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาให้สามารถด าเนินการได้ กองการเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานอธิการบดี 
จะเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการจัดท าประกาศรับสมัคร และก าหนดรายละเอียดกิจกรรมในขั้นตอน
ต่าง ๆ โดยการด าเนินงานนั้นอยู่ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่องราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2557  
 4. การด าเนินการคัดเลือกบุคลคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น  ปัจจุบันมหาวิทยาลัย โดยกอง
การเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี มีวิธีการด าเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา แบ่งได้เป็น 3 วิธีการ คือ  

 4.1 การสอบคัดเลือก โดยการเปิดสอบแข่งขัน 
 4.2 การคัดเลือก ให้มีหลักเกณฑ์เป็นไปตามข้อ 6 ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย
วิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก พ.ศ. 2558 ซึ่งกล่าวถึงการสรรหาบุคคลโดยวิธีการคัดเลือกในกรณีมีเหตุพิเศษ 
ได้แก่  

     1) กรณีการคัดเลือกจากผู้ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอ่ืนซึ่งไม่ใช่ทุนของมหาวิทยาลัย 
     2) กรณีการคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของมหาวิทยาลัยฯ  
     3) กรณีการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  
     4) กรณีคัดเลือกพนักงานสายบริการ 
     5) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 4.3 วิธีการอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 



ซึ่งในส่วนการสรรหาบุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะด าเนินการโดยวิธีการ
สอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ (ในบางต าแหน่งงาน) และการสอบสัมภาษณ์ 
ตามล าดับ 
 5. กระบวนการคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ ตามที่
หน่วยงานต่าง ๆ ขอจัดจ้างไปนั้น ด าเนินการโดยกองการเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เริ่มกระบวนการตลอดไปจนถึงการ
จัดท าสัญญาจ้าง ก่อนจัดส่งบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกให้ไปประจ ายังหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งเป็นผู้ขอให้สรรหา 
 ข้อสังเกตในการที่หน่วยงานต่าง ๆ จะขอเสนอเพ่ือจัดจ้างบุคลากรมาประจ าในต าแหน่งงาน ภายใน
หน่วยงานนั้น สิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นอย่างยิ่งคือ ภาระงานของบุคลากรที่คงอยู่ในปัจจุบันมีความสอดคล้อง
เหมาะสมหรือไม่ กับสถานะภาพขององค์กร และทิศทางในการปรับปรุง/พัฒนาหน่วยงานในระยะสั้นและ
ระยะยาว ซึ่งการจัดจ้างบุคลากรในแต่ละต าแหน่งนั้น ถือเป็นการเพ่ิมต้นทุนในการบริหารจัดการ ผู้บริหาร
หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าระหว่างการจัดจ้างบุคลากรใหม่ กับการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนอื่นมาทดแทน  



ขั้นตอนการขอสรรหาบุคคลของหน่วยงานต่อมหาวิทยาลัย 
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กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

 

เร่ิมกระบวนการ

จัดท าประกาศการรับสมัคร

ด าเนินการรับสมัครและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

คุณสมบัติไม่ผ่าน

คืนเอกสาร/ไม่รับ
สมัคร

จัดท าประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธิ สอบแข่งขัน

ด าเนินการจัดการ
สอบแข่งขัน (ข้อเขียน)

สอบสัมภาษณ์

บรรจ/ุแต่งต้ัง

จบกระบวนงาน
 

  



การจ้าง การบรรจุ และการแต่งตั้ง 
 การบรรจุและการแต่งตั้ง มีความหมายตามนิยามจาก ส านักงาน ก.พ. กล่าวไว้ดังนี้ 
  การบรรจุ หมายถึง การรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญมาท าให้มีสถานภาพเป็น
ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน 
  การแต่งตั้ง หมายถึง การสั่งให้ข้าราชการมีอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบงาน ในต าแหน่งใดต าแหน่ง
หนึ่ง และมีสิทธิที่จะได้รับเงินเดือนตามต าแหน่งที่ได้รบัแต่งตั้ง 
 การบรรจุ 
 การบรรจุบุคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของ ส านักงาน ก.พ. แบ่งออกเป็น 8 กรณี ดังนี้ 
  1. บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ 
  2. บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก 
  3. บรรจุผู้มีความรู้ ความสามารถและความช านาญสูง 
  4. บรรจุผู้ที่ออกไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ 
  5. บรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ 
  6. บรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ กลับเข้ารับราชการ 
  7. รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน เจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่  
ก.พ. ก าหนดมาบรรจุ 
  8. บรรจุผู้เคยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นข้าราชการตามกฎหมายอื่น กลับเข้ารับราชการ 
 

 ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีแนวทางการบรรจุแต่ งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
อ้างอิงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 โดยเรียกบรรจุบุคคลที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น คือ 

 1. การเรียกบรรจุบุคลที่ผ่านการสอบคัดเลือก ทั้งข้อเขียน การปฏิบัติ (ถ้ามี) และการ
สัมภาษณ์ โดยการเรียกบรรจุเรียงตามล าดับที่สอบได้ (ด าเนินการโดยกองการเจ้าหน้าที่) 

 2. การเรียกบรรจุบุคลโดยการคัดเลือก ซึ่งมีหลักเกณฑ์เป็นไปตามข้อ 6 ในประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก พ.ศ. 2558 ซึ่งกล่าวถึงการสรรหาบุคคล
โดยวิธีการคัดเลือกในกรณีมีเหตุพิเศษ ได้แก่  

     1) กรณีการคัดเลือกจากผู้ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอ่ืนซึ่งไม่ใช่ทุนของมหาวิทยาลัย 
     2) กรณีการคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของมหาวิทยาลัยฯ  
     3) กรณีการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  
     4) กรณีคัดเลือกพนักงานสายบริการ 



     5) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 3. การเรียกบรรจุบุคคล โดยวิธีการอ่ืนตามที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 
 

ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการดังกล่าว จะต้องท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานทดลอง
ปฏิบัติงาน โดยจะทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งนั้นอยู่ก่อนแล้วในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือกรณีที่ข้อบังคับนี้ยกเว้นเป็นกรณีไป อาจ
พิจารณาไม่ต้องใหท้ดลองปฏิบัติงานก็ได้ 
 

 การแต่งตั้ง 
 การแต่งตั้งตามนิยามจากส านักงาน ก.พ. ที่ได้กล่าวไว้นั้น สามารถแบ่งได้ 4 ลักษณะ ได้แก่ 
  1. การแต่งตั้งผู้ได้รับการบรรจุ ซึ่งได้กลว่างไปแล้วในข้างต้น 
  2. การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ในกรมเดียวกัน ซึ่งจะเป็นต าแหน่งประเภทเดียวกัน หรือต่างประเภทกันก็ได้ ซึ่งในการย้ายหากมีการย้ายไปยัง
ต าแหน่งงานที่ต่ ากว่าเดิม หรือย้ายแล้วส่งผลให้เงินประจ าต าแหน่งลดลง หรือย้ายงานข้ามประเภทในบางกรณี 
ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ถูกย้าย เพ่ือป้องกันการร้องเรียน และก่อให้เกิดความขัดแย้งภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  3. การโอน หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ด ารงต าแหน่งในกระทรวงหรือกรม
หนึ่ง ให้ด ารงต าแหน่งในกระทรวงหรือกรมอ่ืน ซึ่งเป็นต าแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. การเลื่อน หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกันในระดับ
ที่สูงกว่าเดิม ดังแผนภาพที่แสดงการเลื่อนระดับของต าแหน่งงานประเภทต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นั้น จะสามารถ
ด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อ บุคคลนั้น ๆ ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อการสรร
หาและคัดเลือก และให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานทดลองปฏิบัติงาน ที่ผ่านการ
ประเมินทดลองปฏิบัติงาน ให้ด ารงต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 
ปี หรือตามโครงการที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ และอาจให้มีการต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสม
และความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (หมวด 8)  กรณีพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือ
ศาสตราจารย์) ให้มีการต่อสัญญาจ้างได้จนอายุครบ 60 ปี  
 หากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ได้ปฏิบัติงานครบ 8 ปี ในการต่อสัญญาครั้งต่อไปให้ต่อสัญญาได้
จนครบอายุ 60 ปี ระยะเวลาการจ้าง แบบสัญญาจ้าง วิธีการท าสัญญาจ้าง แบบสัญญาค้ าประกัน หลักเกณฑ์
และวิธีการต่อสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการฯ ก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ในกรณี
ที่จ าเป็นและเห็นสมควร คณะกรรมการฯ อาจก าหนดให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาบางต าแหน่ง จัดให้มี
หลักประกันสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือประกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่มหาวิทยาลัย
เนื่องจากการกระท าบางประการ หรืองดเว้นการกระท าตามหน้าที่ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด โดยให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 



 ภานระงาน หรือหน้าที่ใดที่เกียวข้องกับการเงิน การพัสดุ หรือที่พิจารณาเห็นแล้วว่ามีความเสี่ยงอาจ
เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย คณะกรรมการอาจะให้น าหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกัน หรือจัดหาบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคืในการาค้ าประกัน มาค้ าประกันไว้กับมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดก็ได ้
 



ส่วนที่ 5 
การพัฒนาศกัยภาพของบุคลากร 

 
บุคลากร ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ พันธกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานให้มีผลการ

ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ อันจะส่งผลถึงการปฏิบัติราชการในภาพรวม ของ
มหาวิทยาลัยบรรลุตามแผนงานนั้น ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง หน่วยงานต่าง ๆ 
จึงมีนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในทักษะที่สอดคล้อง และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต  ให้มีขีดความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการนั้น ควรยกระดับความสามารถของบุคลากร ให้มีความก้าวหน้า ทันต่อยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลง  
การพัฒนาบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเป็นรูปธรรมและมีความ
ชัดเจน ภายใต้กรอบประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักฯ และค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจหน่วยงาน ข้อมูลบุคลากร สมรรถนะหลักและสมรรถนะรองตามสายงานของบุคลากร 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก าหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  พ.ศ. 2554 และบริบทของหน่วยงาน 
 
 
  

วิสัยทัศน์ส านกัส่งเสริมวชิาการฯ 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรท่ี

ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว 

วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มีระบบการพัฒนา

บุคลากรให้พร้อมปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
1.ส่งเสรมิการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
2. พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พันธกิจการพัฒนาบุคลากร 
1. พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงาน 
2.ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะตามสายงาน 

เป้าประสงค์ ส านักส่งเสริมวชิาการฯ 
1.หลักสูตรที่เปดิสอนได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมสีิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีได้มาตรฐาน 
2.ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินงานทันสมัย 
ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 
3.งานให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
4.มีระบบการประกันคุณภาพที่ไดม้าตรฐาน 

เป้าประสงค์การพัฒนาบุคลากร 
1. มีการพัฒนาระบบงานโดยบุคลากร 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง 



แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตระหนักในความส าคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลกรของบุคลากร

ระดับต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรในส านัก มีคุณสมบัติ มี
ความรู้ทักษะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการด าเนินงานของส านักฯ ให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และด้านที่บุคล
กรจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดเพ่ือบรรลุระดับ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป 

วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากร 
 1.เพื่อให้บุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร 
(Core competency) ในพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1.1. จริยธรรม 
  1.2. มุ่งเน้นผู้บริหาร 
  1.3. การท างานเป็นทีม 
  1.4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  1.5. มีความรับผิดชอบ 
  1.6. มีความสามารถในการปรับตัว 
  1.7. มีความใส่ใจในคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 2. ให้มีการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) ในการปฏิบัติงานที่แสดงให้เป็น
คุณลักษณะดังนี้ 
  2.1. ระดับผู้บริหาร - การวางแผนและการจัดการ 
     - ทักษะในการแก้ปัญหา 
     - การวิเคราะห์งานและความคิดเชิงวิเคราะห์ 
     - การมอบหมายงาน ติตาม สอนงานและแนะน างาน 
     - ภาวะผู้น าด้านการตัดสินใจ 
     - ด้านความรู้ และเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 
     - ความสามารถในการประสานงาน 
     - แรงจูงใจสู่ความส าเร็จ 
  2.2 ระดับปฏิบัติการ - ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
     - การรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ 
     - ความอุตสาหะ 
     - การปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
 3. เพ่ือให้บุคลากรในส านักได้รับการสนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น 

 

กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร 
1. การพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานของบุคลากร 
2. การพัฒนาสมรรถนะตามความต้องการของบุคลากร 
3. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมความก้าวหน้า และสร้างขวัญก าลังใจของ

บุคลากร 
 



การด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลกร 
1. จัดท าระบบและค าอธิบายสมรรถนะตามลักษณะงานของบุคลากร โดยให้บุคลากร สรุปเป็นภาระ

งานของบุคลากรในแต่ละบุคคลและกลุ่มงาน 
2. ส ารวจความรู้ความเข้าใจและความต้องการของแต่ละบุคลากรในหน่วยงานถึงความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบสมรรถนะรวมถึงแผนพัฒนาบุคลากร 
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management 

Process) ด้านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับภายในหน่วยงาน 

4. จัดท าระบบการกับติดตามเพ่ือประเมินบุคลากรในการปฏิบัติงานที่บรรลุตามเป้าหมายและรับฟัง
ข้อเสนอแนะในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณต่อไป 

5. พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานโดยรับนโยบายจากมหาวิทยาลัย 
 

เป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
1. บุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในระดับผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุม อบรม 

สัมมนา และศึกษาดูงาน จากภายนอกในแต่ละปีงบประมาณ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้บริหารในหน่วยงาน 

2. บุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในระดับปฏิบัติการได้รับการอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน จากภายใน ในแต่ละปีงบประมาณมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนบุคลากร
ในหน่วยงาน 

3. มีผลงานวิจัย / ผลการประเมินการปฏิบัติงานในทุกๆ ปีงบประมาณ 
 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
1. ส านักส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรในระดับปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 

และศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
4. ด าเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถน าความรู้มาพัฒนาการท างานของตนให้

มีคุณภาพที่ดีข้ึน (KM) 
5. ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนการบริการให้สั้น กระชับ โดยเน้นการผลิตผลงานที่รวดเร็ว

และถูกต้อง 
 



แนวทางในการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะที่คาดหวัง 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สมรรถนะที่คาดหวัง คุณลักษณะ วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
สมรรถนะหลัก 1. คุณธรรม จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 
2. การให้บริการที่ดี มุ่งเน้น
ผู้รับบริการ 
3. การท างานเป็นทีม 
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. มีความรับผิดชอบ 
6. ความสามารถการปรับตัว 
7. ความใส่ใจคุณภาพของงาน 

1. เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจ นโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย ทราบถึงบริบท 
พันธกิจ ของส านัก 
2. เพ่ือให้บุคลากรทราบและ
เข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่ควรยึดถือปฏิบัติ 
3. เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะ 
ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 

1. ประชุมแจ้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรทราบ 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
3. สร้างกิจกรรมให้บุคลากรมีส่วนร่วม ให้เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ 
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถ เชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน 
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการบริหารงาน ส่งเสริมให้
สร้างองค์ความรู้ใหม่ จากงานที่ปฏิบัติ 
5. มีการมอบหมายงานให้แก่บุคลากรตรงตามต าแหน่งงานและความสามารถและ
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามรอบระยะเวลา 
6. สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมในการท างาน 
7. สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานที่ค านึงถึงคุณภาพ 
ประสิทธิภาพของงาน ลดข้อผิดพลาดของงาน 
8. พัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ได้แก่ 
    8.1 การเขียนหนังสือโต้ตอบทางราชการ  
    8.2 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    8.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการแบบจิตบริการ 
    8.4 การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ 
    8.5 ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมืออาชีพ 
    8.6 การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

  



สมรรถนะท่ีคาดหวัง คุณลักษณะ วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
สมรรถนะประจ าสาย
งาน 

1. ความรู้ความสามารถการ
ปฏิบัติงาน 
2. การักษาระเบียบวินัยและ
จรรยาบรรณ 
3. ความอุตสาหะ 

1. เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้องค์
ความรู้เพื่อพัฒนางาน 
2. ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. สามารถวางแผน และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานได้ตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การ 
4. สามารถวิเคราะห์ ประเมินผล 
และน าผลสู่การพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 
5. สามารถจัดการความรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ ให้ค าปรึกษาชี้แนะ 
แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
องค์การแห่งการเรียนรู้ 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บริหาร 

1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงการน าองค์ความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตามภาระงานหลัก 
2. การพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับคุณภาพงานของผู้ปฏิบัติงาน 
    2.1 การจัดการประชุมและการจดบันทึกรายงานการประชุม 
    2.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    2.3 การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพบุคลากรเพ่ือความส าเร็จในสายงาน 
    2.4 ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมืออาชีพ 
    2.5 การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
    2.6 การสร้างและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริม 
องค์การสู่ความเป็นเลิศ 
    3.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
    3.2 การพัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
    3.3 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในองค์การเพ่ือการพัฒนางาน 
    3.4. กลยุทธ์การลดขั้นตอนการท างาน 
    3.5. การพัฒนาผลการปฏิบัติงานตามต าแหน่งงาน 
4. ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 

  



 

สมรรถนะท่ีคาดหวัง คุณลักษณะ วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 1. ปริมาณและคุณภาพของ

งาน 
2. ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา 
3. ความประหยัด 
4. ความคุ้มค่า 
 

1. เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ตรง
ตามเป้าหมายของส านัก 
2. เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้องค์
ความรู้เพื่อพัฒนางาน 
3. พัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อ
สนับสนุนองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาองค์การ 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บริหาร 

1. ส่งเสริมระบบคุณภาพกับผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของส านัก 
    1.1 การท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์การ 
    1.2 ระบบคุณภาพกับการปฏิบัติงาน 
    1.3. เทคนิคการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ 
    1.4. การสร้างและการบริหารทีมงาน 
2. สนับสนุนเกิดการพัฒนากระบวนงาน ให้ทันสมัย รวดเร็ว 
3. ก ากับติดตามการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีจากการ 
ปฏิบัติงาน 

  



แนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามความสนใจ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

สมรรถนะท่ีคาดหวัง คุณลักษณะ วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
 1.  1. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจใน

การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
2. เพ่ือเสริมสร้างทักษะ สมรรถนะ
ด้านอื่น ๆ ตามความสนใจของ
บุคลากร ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
งานให้มีผลส าเร็จตามที่หน่วยงาน
คาดหวัง 
3.  
 

1. สร้างโอกาสให้แก่บุคลากรในการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ
เรื่องท่ีตนสนใจ 
 -  
 

 



 จากแนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนั้น จะน าไปสู่การก าหนด
กิจกรรม / โครงการในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาที่ระบุในแต่ละปี ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางการพัฒนาบุคลากรจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ลักษณะของกิจกรรม / โครงการที่จัดให้แก่บุคลากร 

2. ช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (เนื่องจากบริบทของหน่วยงาน มีลักษณะงานในด้านการ
ให้บริการ ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมจึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องค านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง) 

3. งบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากรที่จัดโดยหน่วยงาน หรือการจัดส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ นั้น งบประมาณถือเป็นสิ่งก าหนดจ านวนบุคลากรที่จะได้รับการ
พัฒนาทักษะในรอบปีงบประมาณนั้น ๆ  
 นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากร สิ่งที่หน่วยงานต้องค านึงถึงคือการติดตามการพัฒนาว่ามีผลการ
ด าเนินงานเป็นอย่างไร มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันมากน้อยเพียงใด ประเด็นดังกล่าวถือเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรได้เป็นอย่างดี 
และจะสะท้อนให้เห็นภาพการพัฒนาของหน่วยงานแบบยั่งยืน 



ส่วนที่ 6 
อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ 

 
อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน 
 เงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ทั้งท่ีเป็นตัว
เงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามต าแหน่งงาน 
และเป็นสิ่งจูงใจให้แก่บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างขวัญและก าลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
เสริมสร้างความมั่นคงในการด าเนินชีวิตของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้นิยามความหมายของเงินเดือนและค่าตอบแทน 
ไว้ดังนี้ 

เงินเดือนพ้ืนฐาน (Base Salary) คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคนตาม
ประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง เพ่ือสะท้อนถึงขนาดของงาน (Job Size) ผลงาน (Performance) และ
สมรรถนะ (Competency) โดยปัจจุบันได้แบ่งบัญชีเงินเดือนออกเป็น 4 บัญชีตามประเภทต าแหน่ง ได้แก่ 
ประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทได้มีการก าหนด
เงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของแต่ละระดับไว้ 

ค่าตอบแทน คือ สิ่งที่ข้าราชการได้รับจากทางราชการ นอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเป็นการตอบแทนให้
ตามค่าของงานในแต่ละต าแหน่ง 
 การก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ของบุคลากร สังกัดส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน การด าเนินการเป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา /ระเบียบ /ข้อบังคับ ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมี
ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนแบ่งตามประเภทของบุคลากร ดังนี้ 
    กลุ่มข้าราชการ 
       1. เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่ง 
       2. ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 
       3. เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 
    กลุ่มลูกจ้างประจ า 
       1. เงินค่าจ้าง เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
       2. ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน จ่ายตามระเยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 
       3. เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 



    กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย 
       1. เงินเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติ 
       2. เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    กลุ่มพนักงานราชการ 
       1. เงินเดือน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
       2. เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
       3. ค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษส าหรับครูการศึกษาพิเศษ 

นอกจากเงินเดือนพ้ืนฐาน และค่าตอบแทนอ่ืนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูลต่าง ๆ อีกด้วย โดยสวัสดิการเป็นการให้ค่าตอบแทนเพ่ือช่วยให้ข้าราชการมีความรู้สึกสะดวกสบาย และมี
ความมั่นคงในการด ารงชีวิต ส่วนประโยชน์เกื้อกูลนั้น เป็นการให้ค่าตอบแทนเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน โดยทั้งสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลล้วนเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้
ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ตลอดจนจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
เข้ามารับราชการและรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในระบบราชการ 
 

สวัสดิการ 
สวัสดิการ คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ราชการในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กร เพ่ือช่วยให้มี

ความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยสวัสดิการของข้าราชการพลเรือนสามัญมีทั้งที่ก าหนดให้เป็นตัวเงินและไม่
เป็นตัวเงิน ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดให้มีสวัสดิการแก่บุคลากร ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

สวัสดิการเกี่ยวกับการลา 
     สิทธิประโยชน์ที่หน่วยงานจัดให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่  
  การลาป่วย พนักงานสามารถลาป่วยโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 60 วันท าการ  

และสามารถลาเพ่ิมเติมได้อีกไม่เกิน 60 วันท าการหากได้รับการอนุญาตอธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบหมาย
เห็นสมควร กรณีลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับใบลา การลาป่วยครั้งละ 3 วันขึ้นไปผู้มีอ านาจอนุญาต อาจให้มีใบรับรอง
แพทยป์ระกอบการลาก็ได้ 

  การลาคลอดบุตรตามสิทธิไม่เกิน 90 วันโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
  การลากิจส่วนตัว ตามสิทธิลาได้ไม่เกินปีละ 45 วันท าการโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา  
  การลาพักผ่อน ตามสิทธิการลา ลาได้ปีละ 10 วันท าการ สะสมได้ไม่เกิน 20 วันท าการ 

กรณีปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่ถึง 10 ปี และสะสมวันละได้ไม่เกิน 30 วันท าการกรณีที่ปฏิบัติงานติดต่อกัน
มาแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 

  การลาอปุสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
  การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล (เฉพาะข้าราชการ)    



เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
     มหาวิทยาลัยฯ จัดสวัสดิการเพ่ือการรักษาพยาบาล การรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ให้แก่บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ส าหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560 เบื้องต้นมหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณให้แก่บุคลากรเพ่ือเบิกจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่บุคลากรและบุคคลในครอบครัวเป็นรายปี 
ปีละไม่เกิน 20,000 บาท (แบบสะสม) 

 

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
     การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏนครสวรรค์นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าประกาศฯ เรื่อง เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาของบุตร ส าหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดสวัสดิการ ดังนี้ 

  การจ่ายเงินช่วยเหลือด้านการศึกษา ให้แก่บุตรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี ตาม
จ านวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 4,000 บาท 

  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาของบุตรได้เพียงคนที่
หนึ่งถึงคนท่ีสาม ซึ่งการนับจ านวนบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ให้นับเรียงล าดับการเกิดก่อนหลัง ไม่ก าหนดว่าบุตร
นั้นเกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอ านาจปกครองของตนหรือไม่ 

  กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มีบุตรเกินสามคนถ้าบุตรคนหนึ่งคนใด ในจ านวนสาม
คนแรกเสียชีวิต พิการจนไม่สามารถรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษา
ในสถานศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตร หรือวิกลจริต จิตรฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุ
ครบ 25 ปีบริบูรณ์ ให้พนักงานผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาของบุตรเพ่ิมขึ้นอีกเท่ากับจ านวนของ
บุตรที่ตาย พิการหรือไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตรฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบนั้น 
โดยนับบุตรที่อยู่ในล าดับถัดไปตามล าดับ 

  กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือด้าน
การศึกษาของบุตรยังไม่ถึงสามคนถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งท าให้มีบุตรเกินสามคน ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกาผู้
นั้นมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาของบุตร ส าหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าว
จะต้องเป็นบุตรที่เกิดจากคู่สมรส 

 

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าครองชีพหลังส้ินสุดสัญญาจ้าง 
     เพ่ือช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัยภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มี

สิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  เหตุทดแทน กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งออกจากการปฏิบัติงานเพราะเลิกหรือ

ยุบต าแหน่ง หรือมีค าสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด หรือมิได้รับการต่อสัญญาข้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 



  เหตุทุพพลภาพ กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้เจ็บป่วยทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทาง
ราชการรับรองได้ตรวจและลงความเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป 

  เหตุสูงอายุ กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว โดยให้ถือว่า
สิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณของปีที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้น 

  เหตุท างานนาน กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีอายุการท างานไม่น้อยกว่า 10 ปี 
และมิได้รับการต่อสัญญาจ้างหรือได้รับการอนุมัติให้ลาออก 

  เหตุเสียชีวิต กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้เสียชีวิตในขณะที่มีสถานภาพเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการเสียชีวิตนั้นมิได้เกิดจากการประพฤติชั่วร้ายแรงต่อตนเอง 

     ส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีระยะเวลาการท างานไม่ครบ 10 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ดังนี้ 

  ระยะเวลาการท างานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพหนึ่งเท่า
ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

  ระยะเวลาการท างานครบ 2 ปี แต่ไม่ครบ 4 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสองเท่า
ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

  ระยะเวลาการท างานครบ 4 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสามเท่า
ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

  ระยะเวลาการท างานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 8 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสี่เท่าของ
เงินเดือนเดือนสุดท้าย 

  ระยะเวลาการท างานครบ 8 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพห้าเท่า
ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

 

เงินสวัสดิการช่วยเหลือพิเศษกรณีถึงแก่กรรม 
     สวัสดิการนี้ เป็นเงินช่วยพิเศษที่มหาวิทยาลัยฯ จัดให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน กรณีพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาถึงแก่กรรม ในขณะที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยฯ จ่ายเงินช่วยพิเศษ 
เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท ให่แก่บุคคลซึ่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ถึงแก่กรรมแสดงเจตนาโดยท าเป็น
หนังสือยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     ส าหรับหลักเกณฑ์การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่ งมงกุฎ ไทย พ.ศ.2536 การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราช อิสริ ยาภรณ์ ให้ เริ่ มจาก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน
โดยเลื่อนชั้นตราตามล าดับจากชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามล าดับ 
  



   1. บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
      (1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
      (2) เป็นผู้ประพฤติดี และปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วย

ความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และ 
      (3) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษ จ าคุก 

โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   2. ขอพระราชทานในปีติดกันไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

       (1) เป็นการขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์ในบัญชีท้ายระเบียบที่ต่างบัญชีกัน 
       (2) เป็นการขอพระราชทานตามที่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในระเบียบนี้ หรือ 
       (3) เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือปฏิบัติหน้าที่ฝ่าอันตราย
หรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานส าคัญยิ่งและเป็นผลดีแก่ราชการหรือสาธารณชน
หรือคิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติได้เป็นผลส าเร็จ โดยให้ระบุความดีความชอบ
ให้เห็นเด่นชัดว่าได้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งประการใด เมื่อใด และได้ผลดีอย่างไร 

   3. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราก่อนครบเงื่อนไขและก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดตาม บัญชี 41 การ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจ าแนกประเภทต าแหน่ง ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการ
ขอพระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบดีเด่น ตามข้อ 2. (3) 

   4. หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้เพ่ิมก าหนดระยะเวลา
การขอพระราชทาน เพิ่มอีก 1 ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์ 

   5. หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูก
ตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือกระท าความผิดอาญา และอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่
ระหว่างการด าเนินคดีอาญาในชั้นศาล แม้คดียังไม่ถึงที่สุด (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษ ปรับ
สถานเดียว) ให้แจ้งพฤติการณ์ดังกล่าวให้ทราบด้วย  โดยคณะกรรมการอาจมีมติให้รอการพิจารณาการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับผู้นั้นไว้ก่อนก็ได้ 

   6. เงื่อนไขและก าหนดระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา 
 

ประโยชน์เกื้อกูล คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัตงิาน เป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บังเกิดประสิทธิผล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 
และพัฒนาตนเอง เป็นต้น ซึ่งงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่บุคลากรนั้น ๆ สังกัด 
 
 
 



ส่วนที่ 7 
การทดแทนและสืบทอดต าแหน่งงาน 

 
การทดแทนหรือการสืบทอดต าแหน่งงาน เป็นกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญเรื่องหนึ่งที่จะช่วย

ลดความเสี่ยงขององค์กรในการขาดแคลนบุคคลากรที่จะมาปฏิบัติงานในต าแหน่งงานที่ส าคัญๆ เมื่อบุคลากร
ปัจจุบันไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป การวางแผนดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาพอสมควรเพ่ือ
เตรียมความพร้อมของผู้ที่เหมาะสมจะมาปฏิบัติงานแทน 

การสืบทอดต าแหน่งงาน เป็นการเตรียมตัวบุคคลไว้เพ่ืออนาคต อย่างน้อย 2-3 ปี (ในหน่วยงานที่มี
ระบบอาวุโสสูง) หรือ 3-5 ปี (ในหน่วยงานที่ระบบอาวุโสไม่เข้มข้นนัก) เป็นการจัดเตรียมและพัฒนาตัวบุคคล
ด้วยเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ฯ Career Development Plan และ career coaching เมื่อถึงเวลาที่
ต้องการ การจัดท าระบบการสืบทอดต าแหน่ง มีความส าคัญต่อการด าเนินงานด้านบุคลากรของหน่วยงาน ดังนี้ 

   1. ป้องกันความเสี่ยงจากการลาออกจากงานของบุคลากร 
   2. มีระยะเวลาในการค้นหา และพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่ถูกคัดเลือกหรือวางตัวให้เข้ามารับ

ต าแหน่งงานนั้นเมื่อถึงเวลา 
   3. ช่วยให้หน่วยงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
   4. เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานที่ต้องการความก้าวหน้าในการท างาน 

 

กรอบแนวคิดการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
กระบวนการต่อเนื่องและมีระบบในการก าหนด ประเมิน และพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นต่อการบรรลุกล

ยุทธ์และเป้าหมายในอนาคตของผู้บริหาร ตลอดจนมีระบบที่จะสนับสนุนให้ศักยภาพของบุคคลเติบโตไปพร้อม
กับการเติบโตขององค์กร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Demand 
อะไรเป็นต าแหน่งงานที่ต้องหาบุคลากรมาแทนในปีถัดๆ ไปเพื่อให้
สามารถสนับสนุนภารกิจขององค์กรได้ 

มีระบบและแผนการที่ชัดเจนในการบรหิารจัดการให้ผู้มีผลงานและ
ศักยภาพโดดเด่นเติบโตไปสู่ต าแหน่งหลกัขององค์กร  

Supply 
ใครที่จะก้าวไปเป็นสู่ต าแหน่งหลักขององค์กรในอนาคต  



ขั้นตอนหลักของการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 จากข้ันตอนดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานได้น ามาแปลงสู่กระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 ก าหนดให้แผนงานนี้เป็นวิธีการวางแผนสืบทอดต าแหน่งในองค์กร 
 จากกรอบแนวคิดและขั้นตอนในการวางแผนสืบทอดต าแหน่งงานของหน่วยงานนั้น การคัดเลือกผู้ที่มี
ความเหมาะสมในการเป็นผู้สืบทอดต าแหน่งงานนั้น ๆ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหน่วยงาน และเกี่ยวข้องต้อง
ค านึงถึงเป็นอันดับแรก เพ่ือให้ผู้ที่ถูดคัดเลือกและผู้สนใจแต่ไม่ถูกคัดเลือกได้รับความยุติธรรม เกิดความเท่า
เทียมเป็นไปด้วยความโปร่งใส  

การบริหารจัดการระบบการวางแผนสืบทอดต าแหน่งหลักเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ทั้งนี้จ าเป็นต้องมี
การก าหนดกติกาในการคัดเลือกทายาทของต าแหน่งงาน (Candidate) ให้ชัดเจน โดยการคัดเลือกท่ีดีควรแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับท่ี 1: การกรองเพ่ือคัดเลือก “คนดี” 
ระดับท่ี 2: การกรองเพ่ือคัดเลือกคนดีที่เป็น “คนเก่ง” 
ระดับท่ี 3: การกรองคนดีและคนเก่งที่ “เหมาะสม”  

    ขั้นที่ 2 ก าหนดต าแหน่งหลักท่ีต้องการผู้สืบทอด 
  หน่วยงานมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าต าแหน่งใดควรมีการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานนั้น 
ดังนี้ 
   1. เป็นต าแหน่งงานที่ไม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง 
   2. เป็นต าแหน่งงานที่ผ้ครองต าแหน่งงานนั้นอยู่ในช่วงใกล้เกษียณอายุราชการ 
   3. เป็นต าแหน่งงานที่มีลักษณะเฉพาะ เรียนรู้ได้ยากและใช้เวลานาน 

1. การก าหนดฉันทามติ
ต่อแผนงาน 

2. ก าหนดต าแหน่งหลัก 

3. ก าหนดคุณสมบัติและ
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อ
ต าแหน่งงานในอนาคต 

4. ประเมินความสามารถ
และศักยภาพของบุคคล 

5. การพัฒนาผู้สืบทอด 

6. การเข้าสู่ต าแหน่ง
และประเมินผลความ

ต่อเนื่อง 



   4. เป็นต าแหน่งงานที่มีผลต่อความส าเร็จของหน่วยงาน หรือเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 
(ระดับหัวหน้าส านักงาน / หัวหน้างาน เป็นต้น) 
    ขั้นที่ 3 ก าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่งหลัก 
  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
  มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านการประเมิน
ดังต่อไปนี้ 
   สมรรถนะหลักของส านักงาน ก.พ. อย่างน้อย 3 ตัว ณ ระดับ 3 
   สมรรถนะทางการบริหารอย่างน้อย 3 ตัว ณ ระดับ 3 
   สมรรถนะเฉพาะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ และอ านวยการ 
อย่างน้อย 1 รายการในแต่ละประเภท ณ ระดับเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1008/ว27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่องมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว7 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งประเภทบริหาร 
  มีประวัติการรับราชการ ความประพฤติ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามที่
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรีก าหนดไว้ 
  มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ที่ผ่านมา โดยมีผลงานอยู่ในระดับดีเด่น หรือดีมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 
ปีที่ผ่านมา 
    ขั้นที่ 4 ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งนั้นๆ ในอนาคตเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคคล
ต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  หน่วยงานก าหนดสมรรถนะพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นของต าแหน่งงานที่มีการจัดท าแผนการสืบทอด
ต าแหน่ง โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  สมรรถนะหลัก 
  การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 3 
  บริการที่ด ี       ระดับ 3 
  การสั่งสมความเชี่ยวชาญฯ     ระดับ 3 
  การยึดมั่นในความถูกต้องฯ     ระดบั 3 
  การท างานเป็นทีม      ระดับ 3 
  จริยธรรม/จรรยาบรรณ      ระดับ 3 
  การท างานเป็นทีม      ระดับ 3 
  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ระดับ 3 
  



  สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน 
  ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 
  การรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ    ระดับ 3 
  ความอุตสาหะ       ระดับ 3 
  สมรรถนะประจ าส าหรับผู้บริหาร 
  วิสัยทัศน์        ระดับ 1 
  การวางกลยุทธ์        ระดับ 1 
  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง       ระดับ 1 
  การควบคุมตัวเอง       ระดับ 1 
  การสอนงานฯ       ระดับ 1 
  ธรรมาภิบาล       ระดับ 1 
หมายเหตุ สมรรถนะดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน และ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
 

    ขั้นที่ 5 สร้างแผนพัฒนาความเป็นผู้น าส าหรับบุคคลที่ได้รับคาดหมายว่าจะเป็นผู้สืบทอดต าแหน่งงาน 
 เมื่อได้บุคคลที่มีคุณสมบัติและสมรรถนะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อต าแหน่งงานที่สืบทอด ผู้บริหารหน่วยงาน 
และผู้เกีย่วข้องจนถึงผู้ได้รับการคัดเลือกต้องร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งงานนั้น ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาผู้สืบทอดนั้น ควรเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารและผู้
ได้รับการคัดเลือก เพ่ือให้ได้ผลการพัฒนาตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และผู้ได้รับการคัดเลือกนั้นมีความพร้อม
และมีสมรรถนะตรงกับต าแหน่งงานที่ได้รับ  
    ขั้นที่ 6 น าผู้สืบทอดเข้าต าแหน่ง และประเมินประสิทธิผลและความส าเร็จของแผนงานทั้งหมดอย่าง
ต่อเนื่อง 
  การด าเนินการในขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคลากรที่ครองต าแหน่งงานเดิมนั้น ลาออกหรือเกษียณอายุ
ราชการ เป็นการ ผู้บริหารหน่วยงานจึงต้องจัดให้บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สืบทอดต าแหน่งงานและ
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและมีความพร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนในต าแหน่งงานนั้นๆ พร้อมทั้งท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ตามข้อตกลงหรือหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 



ส่วนที่ 8 
การตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 
การติดตามผลการปฏิบัติงาน 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  พ.ศ. 2554   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้สนับสนุนให้บุคลากร
ภายในส านัก ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด แบ่งออกเป็น  2  ระยะตาม
ปีงบประมาณ  คือ 
           ระยะเวลาการด าเนินงาน 6 เดือนแรกเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
           ระยะเวลาการด าเนินงาน 6 เดือนหลังเริ่มวันที่ 1 เมษายน  ถึงวันที่ 30 กันยายน 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและคุณสมบัติ เฉพาะ
ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  พ.ศ. 2554  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (กระบวนงาน) เพื่ออธิบายถึงลักษณะงานแต่ละงานที่แต่ละบุคคลต้องปฏิบัติตาม
ภารกิจหลักของต าแหน่งงานของตน  เพ่ือให้บุคลากรทราบขอบข่ายหน้าที่ที่รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการติดตามผลปฏิบัติงานของบุคลากร ผ่านรายงานการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน รวมถึงการติดตามผล
การปฏิบัติงานผ่านการประชุมหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานนั้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ได้น าแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนดมาเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในที่นี้ได้
คัดลอกคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของหน่วยงานเท่านั้น โดยแบ่งหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญ ออกเป็น 3 ส่วน  
ดังนี้ 
 1.  สมรรถนะหลักของบุคลากร ซึ่งจะประเมินพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะ ได้แก่  

1.1  จริยธรรม 
1.2  มุ่งเน้นผู้บริการ 
1.3  การท างานเป็นทีม 
1.4  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
1.5  ความรับผิดชอบ 
1.6  ความสามารถการปรับตัว 
1.7  ความใส่ใจคุณภาพ 



 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน  ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความรู้และทักษะ กลุ่มการประเมิน คือ 

2.1 ต าแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ กลุ่มประเภททั่วไป พฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะ  ได้แก่ 
2.1.1  ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงาน 
2.1.2  การักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ 
2.1.3  ความอุตสาหะ 

2.2 ต าแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานบริการ พฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะ  ได้แก่ 
2.2.1  ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงาน 
2.2.2  การรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ 
2.2.3  ความอุตสาหะ 
2.2.4  การปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

3. ผลสัมฤทธิ์ของงาน จะประเมินผลการท างาน โดยแบ่งกลุ่มประเมิน  ดังนี้   
3.1 ต าแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ กลุ่มประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ   

จะประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ประกอบด้วย 
3.1.1  ปริมาณและคุณภาพของงาน 
3.1.2  ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา 
3.1.3  ความประหยัด 
3.1.4  ความคุ้มค่า 

3.2 ต าแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานบริการ จะประเมินผลสัมฤทธิ์งาน ประกอบด้วย 
      3.2.1  ปริมาณและคุณภาพของงาน 

3.2.2  ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา 
3.2.3  ความประหยัด 
3.2.4  ความคุ้มค่า 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น บุคลากรภายในหน่วยงานต้องท าข้อตกลง ตามแบบ ข้อตกลงเกณฑ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ประกอบแบบ กผ.1) และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตาม
ประเภทต าแหน่ง และกลุ่มประเภท ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในส่วนของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนนั้น ได้ใช้แบบ กผ.1, แบบ ป.6 และเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากร (กส. 1)  
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากร((กส.1) ใช้ประกอบแบบ ป6.)) มีระดับคะแนน
การประเมินตั้งแต่ 1 คะแนน – 5 คะแนน แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ผนวก 2) 

   1. จริยธรรม 
   2. มุ่งเน้นผู้บริการ 
   3. การท างานเป็นทีม 



   4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
   5. ความรับผิดชอบ 
   6. ความสามารถการปรับตัว 
   7. ความใส่ใจคุณภาพ 

 2. ข้อตกลงเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ประกอบแบบ กผ.1)  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
(ผนวก 3) 
      ก.ข้อมูลพื้นฐาน ของผู้รับประเมิน 
      ข.รายละเอียดข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินและผู้รับประเมิน ตกลงเกณฑ์การประเมินก าหนด
ประมาณและคุณภาพ ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา ความประหยัดและความคุ้มค่าของงาน โดยตกลงใน
รายละเอียดของภาระงานเป็นระดับคะแนน มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1 คะแนน – 5 คะแนน  
 3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามประเภทต าแหน่ง และกลุ่มประเภท (แบบ ป.6) 
แบ่งรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ (ผนวก 4) 
      สว่นที่  1  ข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  ก. ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  ข. ข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
  ค. ผลการปฏิบัติงาน 
       - ภาระงานในหน้าที่หลัก 
       - ภาระงานในหน้าที่รอง 
       - ผลงานที่พัฒนาขึ้น / การน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
       - คุณภาพของงาน 
  ง. แผนพัฒนาตนเอง 
       - ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 
       - วิธีการ /ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา 
      สว่นที่  2  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ก. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ดูจากสมรรถนะหลักของบุคลากร (ใช้เกณฑ์การประเมินจาก
แบบ กส.1) 

ข. ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ใช้เกณฑ์การประเมินจากแบบ กผ.1) 
ค. แบบสรุปผลการประเมิน 

 การก าหนดค่าน้ าหนักของคะแนนการประเมิน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ประเมิน และผู้รับประเมิน  
เมื่อสิ้นสุดการประเมินในแต่ละรอบประเมิน ให้ผู้ประเมินควรแจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้รับประเมินทราบ พร้อม
ทั้งให้ผู้รับประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินไว้เป็นหลักฐาน 
  



การบริหารผลการประเมิน 
การบริหารผลการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชา และงานบริหารบุคคล คณะ ส านัก/สถาบัน  น าผลการ

ประเมินไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด รวมทั้งน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ที่สอดคล้องกับด้านที่ต้องพัฒนา เป็นต้น 
 

กลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมิน 
กลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผล ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่กลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร เพื่อความเป็นมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคบับัญชา/ผู้ประเมินต่อผู้มีอ านาจส่งเลื่อนเงินเดือน  

 
 



ส่วนที่ 9 
กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติ 

 
กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
    1.1  งานบริหารงานทั่วไป 
            1.1.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                 1) รองผู้อ ำนวยกำรผู้รับผิดชอบกลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

       2) หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร                           3) นำงสำวขนิษฐำ  พวงมณีนำค 
       4) บุคลำกรในกลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร     5) ผู้ที่ได้รับมอบหมำย     

           1.1.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 

 ระยะเวลา 
 ก่อนเปิด ภำคเรียน 

แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม    กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

1. จัดท ำปฏิทนิก ำหนดเวลำ
กิจกรรมวิชำกำร และวันหยุด
ของนักศึกษำ  ภำคปกติ ภำค 
กศ.ยช. และ ภำค กศ.บป. 
ประจ ำภำคเรียนทั้ง 3 ภำคเรียน 
มีขั้นตอนกำรด ำเนนิงำนดังนี ้

เจ้ำหน้ำที่รับบันทกึข้อควำม เร่ืองขออนมุัติ
ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำยในโครงกำรควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงฯ  

5 – 15 นำท ี กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่จัดพิมพ์ประกำศตำมประมำณกำร
รำยรับ-รำยจ่ำยตำมขั้นตอน   และตรวจทำน
ควำมถูกต้องของประกำศ 

10 – 20 นำท ี กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่น ำเสนอผูอ้ ำนวยกำรหรือรองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร เพื่อลงนำมในประกำศมหำวิทยำลยั
รำชภัฏนครสวรรค์ 

10 -  20 นำท ี กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่น ำประกำศที่ลงนำมแล้วท ำส ำเนำแจก
ตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

30 นำที กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

ระยะเวลำขึ้นอยูก่ับประกำศที่พิมพว์่ำมจี ำนวนหนำ้หรือเนื้อหำของประกำศมำกน้อยและขึ้นอยู่กับผู้ลงนำม
ติดรำชกำรหรือไม่   ระยะเวลำประมำณ  1 เร่ืองต่อ  80 นำท ี

 
  



 
กิจกรรม ระยะเวลา 

2. จัดท ำค ำสั่ง / ประกำศของมหำวิทยำลยั และค ำสั่ง / ประกำศของส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและ
งำนทะเบียน เช่นค ำสั่งมหำวทิยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรคุมสอบ
นักศึกษำคัดเลือกเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลยัรำชภัฏนครสวรรค์ 

ตลอดทั้งป ี

แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 รับก ำหนดกำรสอบนักศึกษำคัดเลือกตำม
ประกำศของมหำวิทยำลัยฯประกำศรับสมัคร
นักศึกษำภำคปกต ิตำมคู่มือสมัคร 

1 - 2  นำที  กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่ขอข้อมูลรำยชื่ออำจำรย์ผู้คุมสอบจำก
คณะต่ำง ๆ   ก ำหนดวันให้คณะจัดส่งข้อมูล  

5 – 7  วัน กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่จัดพิมพ์ ค ำสั่งตำมขอ้มูลที่ได้จำกคณะ  
ตรวจทำนควำมถูกต้อง 

30 – 50 นำที  กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่น ำค ำสั่งที่พิมพ์แล้วเสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำรหรอืรองอธิกำรบดีลงนำม  
 

1 ชั่วโมง กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่น ำค ำสั่งที่ลงนำมแล้วส ำเนำแล้วเขียน
ชื่อคณะกรรมกำรที่ค ำสั่งทุกคน ทุกคณะ 
ประมำณ 10 หน้ำ 

30 นำที  - 
 1   ชัว่โมง 

กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 จัดส่งให้ตำมคณะต่ำงๆ  แจกตำมรำยชือ่
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับค ำสั่งต้องเขียนชื่อ
คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนไว้ใบหนำ้ของค ำสั่ง 
 

50 – 60 นำท ี
(คณะกรรมกำรคุมสอบ
มีประมำณ 200 ท่ำน) 

กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

ระยะเวลำขึ้นอยูก่ับคณะส่งรำยชื่อมำตรงตำมก ำหนดหรือไม่และขึ้นอยูก่ับผู้บริหำรที่ลงนำมว่ำอยู่หรือติด
รำชกำร ระยะเวลำจึงต้องประมำณกำร เพรำะแต่ละวันจะมกีำรรับส่งเอกสำรทีเ่กี่ยวขอ้งกับส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีนตลอด  

 
 
  

เร่ิม 

จัดพิมพ์ค ำสั่ง 

เสนอผู้อ ำนวยกำรฯลงนำม 
 

ส ำเนำค ำสั่งแจก 

ขอข้อมูลอำจำรย์คุมสอบ 

ก ำหนดวันสอบ 
 

ส่งคณะต่ำงๆ 

จบ 



 
1.2  งานสารบรรณ 
            1.2.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                     1) รองผู้อ ำนวยกำรผู้รับผิดชอบกลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  

           2) หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร              3) นำงสำวขนิษฐำ  พวงมณีนำค  
                     4) บุคลำกรในกลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร    5) ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
            1.2.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1.กำรลงทะเบียนรบัหนังสือจำกธุรกำร/กำรรับหนังสือรำชกำรภำยนอก กำรรับด้วยระบบ e-
office  เป็นหนังสือรำชกำรจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ จำกหนว่ยงำนต่ำงๆ 

ตลอดทั้งป ี

แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

   

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่เปิดระบบ e-office 
จำกงำนหนังสือรับจำกส ำนักงำนอธิกำรบดี กลุ่มงำน
ธุรกำร 

2 – 3 นำท ี
 

กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำทีพิมพ์เอกสำรออกจำกระบบงำน  
e-office 

5- 10 นำทีขึ้นอยู่
กับจ ำนวนหน้ำของ

เอกสำรที่ส่งมำ 

กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่ลงเลขรับหนังหนังสือในสมุดรับหนังสือ 
 
 

  10 -15 นำที
ขึ้นอยู่กบัจ ำนวน
เอกสำรที่ส่งมำ  

กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่น ำเสนอผูอ้ ำนวยกำรเพื่อสั่งกำร/หรือลงนำม
ในหนังสือ 

 10 -15 นำทีขึ้นอยู่
กับผู้ลงนำม 

กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่น ำหนังสือที่ผู้อ ำนวยกำรสั่งกำร/ลงนำมใน
หนังสือส ำเนำเก็บคู่ฉบับไว้ในแฟ้มหนังสือ ศธ  เข้ำ 

3 -5 นำที กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่น ำหนังสือ/เอกสำรต้นฉบบัทีผู่้อ ำนวยกำรลง
นำมแล้วจัดส่งหนังสือตำมกำรสั่งกำร/ลงนำมของ
ผู้อ ำนวยกำร 

15 – 30 นำท ี
ขึ้นอยู่กบัส่งที่

หน่วยงำนหรือคณะ
ต่ำงๆ 

กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 

ระยะเวลำที่ใช้ประมำณ  5 นำทีต่อ  1 เรื่อง  วันหนึ่งจะรับ ศธ  ประมำณ  5 -10 เร่ือง 
ประมำณ  60 นำท ี และขึ้นอยู่กับผู้ลงนำมอยู่หรอืติดรำชกำร 

 
 
  

จบ 

เร่ิม 

รับด้วยระบบ e-office 

พิมพ์เอกสำรออก 

ลงเลขรับหนังสือ 

เสนอผู้อ ำนวยกำรฯลงนำม 
 

ส ำเนำหนังสือ 

จัดส่งหนังสือ 



 
กิจกรรม ระยะเวลา 

2. ส่งหนังสือรำชกำรภำยนอกและภำยในมหำวิทยำลัย ตลอดป ี
แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 

   

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่พิมพ์หนังสือขอศึกษำดูงำน 10 – 15 นำท ี กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่จัดพิมพ์หนังสือ แล้วน ำไปขอเลข ศธ.  
๐๕๓๗/ ๔๓๔  และลงวันทีห่นังสือออก 

3 – 5 นำท ี กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่น ำเสนอผูอ้ ำนวยกำรเพื่อตรวจสอบหนังสือ
พร้อมแก้ไขตำมที่ผู้อ ำนวยกำรตรวจแก้ไขสั่งพิมพ์
ต้นฉบับ 

5 – 10 นำท ี กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่น ำหนังสือที่ตรวจทำนควำมถกูต้องแล้ว
เสนอรองอธิกำรบดีลงนำม 

10 – 30 นำท ี กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่น ำลงนำทแล้วส ำเนำหนังสือเพื่อจัดเก็บไว้
ในแฟ้ม ศธ  ออก  แล้วน ำต้นฉบับจัดส่งไปยัง
หน่วยงำนที่ขอศึกษำดูงำน 

3 -5 นำที กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่จำ่หน้ำซองถึงหนว่ยงำนที่ขอศึกษำดูงำน
แล้วน ำหนังสือ ศธ ใส่ซองจัดส่งไปรษณีย์ 

2 -5 นำที กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่น ำเอกสำรใส่ซองและน ำส่งธุรกำรเพื่อให้
ธุรกำรน ำส่งไปรษณีย์ต่อไป 

2 – 3 นำท ี กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

หมำยเหตุ ระยะเวลำขึ้นอยู่กับวันหนึ่งออกหนังสือรำชกำรออกภำยนอกกี่เร่ือง  
 ใช้เวลำประมำณ  60 นำทีต่อ 1 เร่ือง และขึ้นอยูก่ับผู้ลงนำมวำ่อยู่หรือติดรำชกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

จบ 

เร่ิม 

พิมพ์หนังสือ ศธ. 

     ออกเลขหนังสือออก ศธ. 

น ำเสนอผู้อ ำนวยกำร 

เสนอรองอธิกำรบดีฯลงนำม 
 

ส ำเนำหนังสือเพื่อจัดเก็บ 

พิมพ์ซอง 

จัดส่งไปรษณีย์ 



 
กิจกรรม ระยะเวลา 

3.รับบันทึกข้อควำมจำกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  ตลอดปี 
แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

   

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่ พิมพ์หนังสือบันทกึข้อควำมขอรำยชื่อ
คณะกรรมกำรคุมสอบจำก  คณะ ๕ คณะ 

15 – 25 นำท ี กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 เจ้ำหน้ำที่ออกเลขบันทึกข้อควำม  ว ๑๘๔ /๑๕๕ลง
วันที่  ๒๐  มีนำคม  ๒๕๕๖ 

 

2 – 3 นำท ี กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจควำมถกูต้องพร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง 
 

5 – 10 นำท ี กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่น ำเสนอผูอ้ ำนวยกำรลงนำม /สั่งกำร 30 -60 นำท ี กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่น ำบันทึกขอ้ควำมที่ผู้อ ำนวยกำรลงนำมแล้ว
มำส ำเนำบันทึกข้อควำมเพือ่จัดเก็บใส่แฟ้มบันทึก
ข้อควำมของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 

3 นำท ี กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่จัดส่งบันทึกข้อควำมให้กับคณะ  ๕  คณะ 20 -30 นำท ี กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

ระยะเวลำขึ้นอยูก่ับกำรท ำส ำเนำแจกและกำรเสนอเพื่อลงนำม 
ประมำณ60 -90 นำทีต่อ 1 เร่ือง 

 
 
  

เร่ิม 

    พิมพ์บันทกึข้อควำม 

ออกเลขหนังสือ 

ตรวจทำนควำมถูกต้อง 

เสนอผู้อ ำนวยกำรฯลงนำม 
 

ส ำเนำเก็บไว้ในแฟ้ม 

ส่งบันทึกข้อควำม 

จบ 



 
กิจกรรม ระยะเวลา 

4.กำรขอตรวจสอบคุณวุฒินักเรียน นักศึกษำใหม่ภำคปกติและภำค กศ.บป. ช่วงรับสมัคร 
แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

   

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่รับใบแสดงผลกำรเรียนของนักศึกษำที่
เข้ำศึกษำใหม่จำกกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 

2 - 3 นำที กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่น ำเอกสำรผลแสดงผลกำรเรียนมำแยก
เป็นจังหวัดแล้วแยกตำมโรงเรียน 
(ประมำณ ๓,๐๐๐ – ๓,๒๐๐ คน) 

30 -  50 นำที  
ต่อคร้ัง 

(ประมำณ ๓ ครั้ง) 

กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 เจ้ำหน้ำที่ออกเลขหนังสือ ศธ. ๐๕๓๗.๐๕/ ว  
๑๓๒  ลงวันที่หนังสือออกภำยนอก 
 

 2 – 3 นำท ี กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่จัดพิมพ์ ตำมแบบฟอร์ม บัญชชีื่อ
นักศึกษำที่ขอตรวจสอบคุณวุฒ ิและพิมพ์หนังสือ
ส่งออก ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

10 - 30 นำทีต่อ 1 
ฉบับ 

(ประมำณ 
3,500 นำที) 

กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่จำ่หน้ำซองถึงสถำนศึกษำต่ำงที่จะจัดส่ง
เอกสำรกำรขอตรวจสอบคุณวุฒกิำรศึกษำกับ
โรงเรียน/สถำบัน ต่ำง ๆ 

1 – 2 นำท ี
ต่อ 1 ซอง 

(ประมำณ 3,500 
ซอง) 

กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่น ำเอกสำรเสนอผู้อ ำนวยกำรเพื่อลงนำม  2 – 3 ชั่วโมง 
(ประมำณ  
180 นำที ) 

กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่น ำเอกสำรใส่ซองและน ำส่งธุรกำรเพื่อให้
ธุรกำรน ำส่งไปรษณีย์ต่อไป 

30 – 50 นำท ี
ต่อ 1 คร้ัง 

ขึ้นอยู่กบัจ ำนวนซอง
ของแต่ละ 

 

กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 

 

ระยะเวลำของกำรขอตรวจสอบคุณวุฒจิะก ำหนดไม่ได้เพรำะขึ้นอยูก่ับนักศึกษำน ำใบแสดงผลกำรเรียน
มำให้กับกลุ่มงำนทะเบียนตอนไหนและกลุ่มงำนทะเบียนคัดแยกออกมำเพื่อใหก้ลุ่มงำนบริหำรส่งไป
ตรวจสอบได้ประมำณ ๙๐,๐๐๐ นำท ี ระยะเดือนกรกฎำคม – พฤศจกิำยน  

 
  

จบ 

เร่ิม 

รับใบแสดงผลกำรเรียน 

แยกตำมจังหวัดแยกตำน 

ออกเลข ศธ. 

จัดพิมพ์หนังสือรำชกำร 
รออก 

พิมพ์ซอง 

เสนอผู้อ ำนวยกำรฯลงนำม 

จัดส่งไปรษณีย์ 



    1.3  งานพัสดุการเงิน (ครุภัณฑ์) 
            1.3.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                     1) รองผู้อ ำนวยกำรผู้รับผิดชอบกลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  

          2) หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  3) นำงสำวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ (กำรเงิน) 
          4) นำงสำววรำงคณำ  เขียวแก้ว (พัสดุ) 5) นำยธรรมนูญ จูฑำ (ดูแล รักษำคอมพิวเตอร์) 
          6) ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

           1.3.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
งำนพสัดุ ยอดเงินไม่เกิน 10,000 บำท  มีขั้นตอนกำรด ำเนนิงำนดังนี้  ตลอดป ี

แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 
 
 

-บันทึกใบส ำรวจควำมตอ้งกำรกำรใช้วัสดุของ
กลุ่มงำนในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

แบบส ำรวจควำมต้องกำร
ใช้วัสดุส ำนักงำน 

เร่ิมปีงบประมำณ 

 
 
 

-บันทึกรำยกำรซ้ือวัสดุ 
-เลือกงบประมำณ 
 
 

ใบขอซ้ือ 
ใบเสนอรำคำ 
 

5 -15 นำที 

 
 
 

-บันทึกข้อมูลร้ำนค้ำ ใบสั่งซ้ือ 5 นำท ี

 
 
 

-ผู้จัดซ้ือ 
-เจ้ำหน้ำทีพ่ัสด ุ
-หัวหนำ้พัสด ุ
-ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 

ใบขอซ้ือ (PR) 
ใบเสนอรำคำ(QA) 
ใบสั่งซ้ือ-จ้ำง ( PO) 

1-2 ชม 

 
 
 

-ตรวจนับจ ำนวนพัสดุถูกต้องตรงกับจ ำนวนที
สั่งซ้ือ 
-คณะกรรมกำรตรวจรับก ำกบัหลังใบเสร็จ 
และใบตรวจรับพัสด ุ

ใบตรวจรับพัสดุ (RC) 10 นำที 

 
 
 

-บันทึกใบส ำคัญทัว่ไปเพื่อเข้ำสู่ขั้นตอนกำร
เบิกจ่ำยตำมงบประมำณที่ได้รับ 

ใบส ำคัญทั่วไป (วัสดุไม่
เข้ำสต๊อก) (IS) 
ใบส ำคัญทั่วไป (AP) 

5 นำท ี

 
 
 

-บันทึกใบเบิกพัสดุเพื่อใช้เป็นหลักฐำนในกำรเบิก
พัสด ุ
 
 

ใบเบิกพัสดุ (IS) 5 นำท ี

 
 
 

ระยะเวลำในกำรจัดท ำเอกสำรกำรซ้ือ-จ้ำงวัสดุ ใช้ระยะเวลำ 90  นำทีต่อ 1 งำน 

 
  

ส ำรวจควำมต้องกำรวัสดุ 

บันทึกใบขอซื้อ-จ้ำงในระบบบัญชี 3 มิติ 

บันทึกใบสั่งซ้ือ – จ้ำง 

เสนออนุมัติ/จัดซื้อ   ลงนำม 

ตรวจรับพัสด ุ

บันทึกใบส ำคัญทั่วไป 

ใบเบิกพัสด ุ

จบ 



1.4  งานบุคลากร 
            1.4.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                     1) รองผู้อ ำนวยกำรผู้รับผิดชอบกลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  

          2) หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร        3) นำงสำวณฤนรรณ   เอ่ียมมี 
           1.4.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
แผนพัฒนำบุคลำกรระยะยำว 5 ปี  และแผนพัฒนำบุคลำกรรำยปี ต.ค. และ เม.ย 

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

 

   

 
 
 

จัดเก็บรวบรวมขอ้มูลที่จ ำเป็นในกำรจัดท ำ
แผนงำนด้ำนบุคลำกรจำกแหล่งต่ำง ๆ เช่น 
สำรสนเทศบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ผลกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ  น ำมำจ ำแนก
หมวดหมู่ข้อมูล เพื่อน ำไปใช้งำน 

- นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
- แผนพัฒนำบุคลำกรระดับ
มหำวิทยำลัย 
- แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำป ี

3 วัน 

 
 

รวบรวมและจัดท ำข้อมูลพื้นฐำน เกีย่วกบั
บุคลำกรภำยในส ำนัก 
 
 

 
5 วัน* 

ขึ้นอยู่กบัประเภทของ
รำยงำน 

 
 
 
 

น ำข้อมูลที่ได้มำจัดท ำเป็นร่ำงแผนพัฒนำ
บุคลำกร ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
รำชกำร และแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนต่ำง ๆ 

 

5 วัน* 
ขึ้นอยู่กบัประเภทของ

รำยงำน 
 

 
 
 

เสนอร่ำงรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง เหมำะสมด้ำนเน้ือหำ 
กิจกรรม/โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติรำชกำร 

 

5 วัน*ขึ้นอยูก่ับ
ประเภทของแผนฯ 

และจ ำนวน
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

น ำแผนพัฒนำบุคลำกร เสนอต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ เพือ่ให้
ข้อเสนอแนะ แก้ไข และให้ควำมเห็นชอบ 

- รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
- แผนพัฒนำบุคลำกร อนุมัติ
โดยคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั 
 

3 วัน 

 
 

 

ด ำเนินกำรตำมแผน(จัดโครงกำรตำมแผน) 
และจัดท ำเป็นเอกสำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อตำ่งๆ  

 
6 วัน 

 
 
 

จัดเก็บเอกสำรเข้ำแหล่งจัดเก็บ เพือ่ใช้เป็นหลักฐำนอำ้งอิงในกำรตรวจประเมินจำกหนว่ยงำนตำ่ง ๆ 
รวมระยะเวลำ  27 วัน*รวมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรด้วย 

  

ศึกษำข้อมูลพื้นฐำน 

จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนดำ้น
บุคลำกร 

ร่ำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกร 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง และ
ปรับปรุงแก้ไข 

อนุมัติแผนพัฒนำบุคลำกร 
โดยคณะกรรมกำรประจ ำ 

จัดท ำเป็นเอกสำรเผยแพร ่

เริ่ม 

จบ 



1.5 งานข้อมูลสารสนเทศ  
            1.5.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                     1) รองผู้อ ำนวยกำรผู้รับผิดชอบกลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  

          2) หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร        3) นำยวิศรุต  พัฒนพงษ์ 
          4) ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

           1.5.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม  ระยะเวลา 

1.จัดท ำและพัฒนำเว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ตลอดปี 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 
 
 

- เก็บขอ้มูลเว็บไซต์เดิมจำกไฟล์เว็บไซต์เดิม 
- เข้ำดูเว็บไซต์เดิมเก็บรำยละเอยีดต่ำงๆ 
ในหน้ำเว็บ 

-  เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียนเดิม 

5 วัน 

 
 
 
 

- เก็บขอ้มูลควำมต้องกำรของส ำนักส่งเสริม
ฯ  ที่ต้องกำรเพิ่มบนเวบ็ไซต์ จำกกำร
สอบถำม พูดคุย กับบุคลำกรในส ำนกั
ส่งเสริมวิชำกำรฯ 
- ปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน เช่น 
ข้อมูลบุคลำกร  ข้อมูลผู้บริหำร  ขอ้มูล
คณะกรรมกำร ฯลฯ 
- รวบรวมข้อมูลขำ่วสำรประกำศ  
ประชำสัมพันธ ์ รูปภำพกิจกรรมต่ำงๆ  
ตำรำงสอน  ตำรำงเรียน ฯลฯ 

-  ขำ่วประชำสัมพันธ์ส ำนัก
ส่งเสริมฯ 
-  ภำพกิจกรรมส ำนกัส่งเสริมฯ 
- ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 
-  Active  learning 
-  คู่มือนักศึกษำ 
-  ตำรำงเรียน สอน สอบ ก ำกับ
สอบ  
-  ปฏิทินกจิกรรมวิชำกำร 

 - แบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลตำ่งๆ เช่นข้อมูล
บุคลำกร ผู้บริหำร คณะกรรมกำร กิจกรรม 
- แบ่งหมวดหมู่เอกสำรต่ำงๆ เช่น Active 
learning ข่ำว ประกำศ คู่มือนกัศึกษำ 
ฯลฯ 

-  ขำ่วประชำสัมพันธ์ส ำนัก
ส่งเสริมฯ 
-  ภำพกิจกรรมส ำนกัส่งเสริมฯ 
- ประกำศต่ำง ๆ 
-  Active  learning 
-  คู่มือนักศึกษำ 
-  ตำรำงเรียน สอน สอบ ก ำกับ
สอบ/ปฏิทินกจิกรรมวิชำกำร 

 - วำงแผนก ำหนดโครงร่ำงของเว็บไซต์  
จ ำนวนหนำ้  กำรจัดวำงต ำแหน่งต่ำงๆ
ภำยในเวบ็ไซต์ 

 5 วัน 

 - วำงแผนก ำหนดโครงสร้ำงฐำนข้อมูล
เว็บไซต์  โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่ำงๆ เช่น  
ข่ำวประชำสัมพันธ ์ ประกำศมหำวิทยำลัย  
ตำรำงเรียน/สอน/สอบ/ก ำกับสอบ ฯลฯ 

 5 วัน 

 
 

- ออกแบบเว็บไซต์  โครงร่ำงเว็บไซต์ใหม่  
ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver 
CS6 
- ออกแบบ Banner  รูปภำพต่ำงๆ ที่ใชใ้น
กำรท ำเว็บไซต์  ดว้ยโปรแกรม  Adobe 
Photoshop CS6 

 10 วัน 

    

เร่ิม 

วำงแผนกำรจัดท ำเว็บไซต์ 

วำงแผนก ำหนดโครงสร้ำงของ
ฐำนข้อมูลเว็บไซต์ 

A 

ออกแบบและจัดท ำเว็บไซต์ 
 

เก็บข้อมูลเว็บไซต์ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบยีนเดิม 

เก็บข้อมูลควำมต้องกำรของส ำนัก
ส่งเสริมฯ ในกำรท ำเว็บไซต์ 

แบ่งหมวดหมู่  ข้อมูล  เอกสำร 



แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

   

 
 
 
 

- ติดต่อเจ้ำหนำ้ที่คอมพวิเตอร์ของทำง
มหำวิทยำลัย เพื่อขออัพโหลดเว็บไซต์ขึ้น
เซิฟเวอร์แทนเว็บไซต์ที่มีอยู่เดิม 

 10 วัน 

 
 
 
 
 

- อัพเดทข้อมูลข่ำวสำรประจ ำส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรฯ 
- ข้อมูลบุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรฯ 
- ปรับปรุงอัพเดทเว็บไซต์ 

 84 ครั้ง/ปี ครั้งละ 3 
ชั่วโมง 

 
 

รวมระยะเวลำกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 35 วัน 3 ชัว่โมง / 1 งำน 

*เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / เพจผู้ดูแลเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน / เพจงานประกันคุณภาพ 
เพจกลุ่มงานส่งเสรมิวิชาการ / เพจบริการห้องเรียน / เพจประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 
 
 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
2.ปรับปรุงข้อมูลและพัฒนำเว็บไซต์ ตลอดปี 

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

   

 -  เตรียมขอ้มูลที่ต้องกำรปรับปรุงฐำนขอ้มูล
หรือประชำสัมพันธ์ เช่น รำยชื่อนกัศึกษำ, 
ตำรำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน, ประกำศต่ำงๆ
, ข่ำวกำรจัดประชุมวิชำกำรต่ำงๆ 
-  หำกขอ้มูลใดที่ต้องกำรแนบเป็นเอกสำรขึ้น
เว็บไซต์ ต้องท ำกำร scan เอกสำรนั้นกอ่น 

-  ขอ้มูลที่ต้องกำร
ปรับปรุงบนเว็บไซต์ 
-  เอกสำรที่ต้องกำร
แนบขึ้นบนเว็บไซต์ 
 

 

 -  ตรวจสอบว่ำเว็บไซต์สำมำรถใช้งำนในส่วน
ของกำรปรับปรุงฐำนมูลได้เป็นปกติอยู ่หำก
เว็บไซต์เกิดปัญหำให้ท ำกำรแก้ไขให้เรียบร้อย 

-  

 
 
 
 

-  ปรับปรุงฐำนข้อมูล โดยน ำข้อมูลที่ตอ้งกำร
หรือเอกสำรต่ำงๆ ท ำกำรปรับปรุงบนเว็บไซต์ 

-  ขอ้มูลที่ต้องกำร
ปรับปรุงบนเว็บไซต์ 
-  เอกสำรที่ต้องกำร
แนบขึ้นบนเว็บไซต์ 

 

 -  เปิดเว็บไซต์และตรวจสอบในส่วนที่ได้มีกำร
ปรับปรุงฐำนข้อมูลเข้ำไป หำกข้อมูลเปน็ไป
ตำมที่ปรับปรุงเป็นอันเรียบร้อย แต่ถ้ำขอ้มูลไม่
เป็นไปตำมที่ได้ปรับปรุงเข้ำไปให้กลับไป
ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเว็บไซต์อีกครั้ง 
 

-  ขอ้มูลที่ต้องกำร
ปรับปรุงบนเว็บไซต์ 
-  เอกสำรที่ต้องกำร
แนบขึ้นบนเว็บไซต์ 

 

 
 

รวมระยะเวลำกำรด ำเนินงำน จ ำนวน     / เพจ/ครั้ง 

  

ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์  อัพเดท
ข่ำวสำรประจ ำส ำนกัส่งเสริมฯ  
ข่ำวสำรมหำวิทยำลยัรำชภฏั

นครสวรรค์ 
 

อัพโหลดเว็บไซต์ขึ้นเซิฟเวอร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภฏันครสวรรค์ 

แทนเว็บไซต์เดิม 
 

จบ 

A 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

เร่ิม 

ตรวจสอบควำมสมบูรณ์
ของเว็บไซต์ 

เตรียมข้อมูลส ำหรับกำรปรับปรุง
ฐำนข้อมูล 

ปรับปรุงฐำนข้อมูลเว็บไซต์ 

ตรวจสอบข้อมูลที่
ปรับปรุงแล้ว 



    1.6  งาน ก.พ.ร. 
            1.6.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                     1) รองผู้อ ำนวยกำรผู้รับผิดชอบกลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  

       2) หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร               3) นำงสำวณฤนรรณ  เอี่ยมมี 
           1.6.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ลงนำมค ำรับรองปฏบิัติรำชกำรและจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏบิัตริำชกำรตำมค ำรับรอง 
 

มีนำคม 
มิถุนำยน 
กันยำยน 

แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
 
 

 

   

 
 
 

พิจำรณำตัวชีว้ัดตำมเกณฑ์ ก.พ.ร. ที่
ก ำหนดในปีนั้น ๆ และประชุมคัดเลือก
ตัวชี้วัดที่ด ำเนินกำรตำมบริบทของส ำนกัฯ  
 

กรอบกำรจัดท ำค ำรับรองปฏบิัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2 วัน 

 
 

จัดท ำค ำรับรองปฏิบัติรำชระดบัส ำนักลง
นำมระหวำ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ กับ 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยฯ 
 

กรอบกำรจัดท ำค ำรับรองปฏบิัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2 วัน 

 
 
 
 

น ำข้อมูลที่ได้มำด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำร
ประเมินผล และเกณฑ์กำรรำยงำนผล 
ของ ก.พ.ร. รอบ 6 /9 /12 เดือน 

 
4 วัน 

 

 
 
 

เสนอร่ำงรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง และท ำกำรปรับแก้ตำม
ข้อเสนอแนะ 

 5 วัน 

 
 
 
 

จัดส่งรำยงำนผลกำรปฏบิัติรำชกำรตำมค ำ
รับรองรอบ 6 /9 /12 เดือนไปยัง กอง
นโยบำยและแผน 

 

1 วัน 

 
 

 
จัดท ำเป็นเอกสำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ  

 
1 วัน 

 
 
 

จัดเก็บเอกสำรเข้ำแหล่งจัดเก็บ เพือ่ใช้เป็นหลักฐำนอำ้งอิงในกำรตรวจประเมินจำกหนว่ยงำนตำ่ง ๆ 
รวมระยะเวลำ  15 วันต่อกำรรำยงำน 1 คร้ัง (3  ครั้ง/ปี) 

  

ศึกษำข้อมูลตัวช้ีวัดและ
คัดเลือก 

พิจำรณำคัดเลือกตัวช้ีวัดที่
ด ำเนินกำร 

จัดเก็บข้อมลูตำมตัวช้ีวัดที่
ลงนำมด ำเนินกำร 

จัดท ำร่ำงรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมตัวช้ีวัด 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมค ำรับรอง 

จัดท ำเป็นเอกสำรเผยแพร ่

เริ่ม 

จบ 



        1.7  งานประกันคุณภาพ (ประกันคุณภำพภำยในและ สมศ.) 
            1.7.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำน 
                     1) รองผู้อ ำนวยกำรผู้รับผิดชอบกลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  

          2) หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร     3) นำงสำวณฤนรรณ  เอ่ียมมี 
          4) ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

           1.7.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา 

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มิถุนำยน-
กรกฎำคม 

แผนภูมิสายงาน(Flow Chart) ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

 
 

   

 
 
 
 

 

จัดท ำร่ำง รูปแบบกำรจัดท ำรูปเล่มรำยงำน 
(หัวข้อ เนื้อหำ กำรรำยงำน) เพือ่ให้

สอดคล้อง และตอบตัวชีว้ัดด้ำนกำรประกัน
คุณภำพได้อย่ำงครอบคลุม 

- เกณฑ์กำรประเมิน และตัว
บ่งชี้จำก สกอ./สมศ./กพร. 
-วำระกำรประชุม/มติที่
ประชุม 

1 วัน 

 
 
 
 

จัดตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดเก็บ
ข้อมูล/เอกสำรประกอบ/เอกสำรอ้ำงอิง 
และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 

1 วัน 

 
 
 

จัดท ำแผนกำรด ำเนินกิจกรรม ดำ้นกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 
 

แผนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 5 วัน 

 
 
 
 

งำนประกันคุณภำพ ฯ น ำตวับ่งชี้ที่คัดเลือก
แล้วมำจัดท ำเป็นคู่มือกำรด ำเนินงำน

ประกันคุณภำพตำมตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินกำร 
และตรวจสอบควำมถกูต้องโดยผู้เกีย่วขอ้ง 

คู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนกั 

5 วัน 

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ด ำเนินกำรจัดเก็บ
ข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน พร้อมเอกสำรหลักฐำนอำ้งอิง 

- ข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร 
(ข้อมูลดิบ) 
- เอกสำรอ้ำงอิงตัวบ่งชี ้

ตลอกปีกำรศึกษำ 

 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพฯ 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจประเมิน 
ประสำน คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ 

-วำระกำรประชุม/มติที่
ประชุม 

- คณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพ 

1 วัน 

 
 

 

น ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมตวับ่งชี้ที่
ได้จำกผู้จัดเก็บข้อมูล มำเรียบเรียงจัดท ำ
เป็นรูปเล่มรำยงำน จัดเตรียมหลักฐำน 

ระบบ CHE QA Online 15 วัน 

 
  

ประชุมบุคลำกรคดัเลือกตัว
บ่งช้ี และมอบหมำย

ผู้รับผิดชอบ 

จัดท ำแผนกำรประกันคุณภำพ
ภำยในประจ ำป ี

ประชุมเตรียมควำมพร้อม
รับกำรประเมิน 

จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองตำมตัวบ่งช้ี 

เริ่ม 

จัดท ำคู่มือกำรประกันคณุภำพ
ภำยในตำมเกณฑ ์

จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ 

 

ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมลูตำมตัว
บ่งช้ีที่ด ำเนินกำร 

A 



 
แผนภูมิสายงาน(Flow Chart) ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

 
 

 
 

  

 
รับกำรตรวจประเมินตำมกระบวนกำร/ขั้นตอนกำร
ประเมินคุณภำพ 

รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง 1 วัน 

 น ำรำยงำนกำรประเมินตนเองที่ท ำกำรปรับปรุง
แก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิน 

 
 
 

รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง 

5 วัน 

 
 

น ำรำยงำนกำรประเมินตนเองที่ท ำกำรปรับปรุง
แก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิน 
/ พร้อมไฟล์หลักฐำนอ้ำงอิง มำบันทกึลงในระบบ 
CHE QA Online ประสำนไปยังคณะกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินเพื่อตรวจสอบควำมถกูตอ้งของ
ข้อมูลในระบบ กอ่นท ำกำรยืนยัน และสง่ข้อมูล 
 

ระบบ CHE QA 
Online 

12 วัน*บำงตัว
บ่งชี้ต้องรอผล
ประเมินจำก
มหำวิทยำลัย 

 
 
 

น ำรำยงำนเสนอผู้บริหำร/คณะกรรมกำรประจ ำ / 
มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ระบบ CHE QA 
Online 

1 วัน 

 
 
 

รอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมปฏิทินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน รวม 47 วัน 

 
 
  

น ำส่งข้อมูลไปยัง สกอ. 

บันทึกข้อมูลลงในระบบ 
CHE QA Online และ

ยืนยันคะแนนประเมิน โดย
คณะกรรมกำร 

A 

ปรับแก้รูปเล่มรำยงำน/ผล
กำรด ำเนินงำนจำกผลกำร

ประเมิน 

รับกำรตรวจประเมินจำก
คณะกรรมกำรฯ 

จบ 



กิจกรรม ระยะเวลา 
งำนประเมินผลควำมพงึพอใจผูร้ับบริกำร/ผู้ใชส้ำรสนเทศ 
งำนประเมินผูบ้ริหำร 

ตุลำคม-ธันวำคม 
สิงหำคม 

แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
 
 
 

   

 
 
 

ศึกษำสภำพแวดล้อม ประเด็นปัญหำที่
ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน กำรให้บรกิำรแก่ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน 

ประเด็นปัญหำ และข้อ
ค ำถำม 2 วัน 

 
 
 

จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัต ิ
โครงกำรส ำรวจควำมพึง

พอใจ 1 วัน 

 
 
 
 

จัดท ำแบบสอบถำมเพือ่ใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรจัดเก็บขอ้มูล  

ร่ำงแบบสอบถำม 2 วัน 

 
 
 

เสนอร่ำงแบบสอบถำมให้ผู้เชยีวชำญ 
ตรวจสอบ ควำมเท่ียงตรงของเนื้อหำ 

ผลกำรประเมินจำกผู้เชยีว
ชำญ 

4 วัน 

 
 
 

 

จัดเก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปน็
กลุ่มเป้ำหมำย 

แบบสอบถำม 7 วัน 

 
 
 
 

น ำแบบสอบถำมที่จัดเกบ็ข้อมูลจำก
กลุ่มเป้ำหมำยมำท ำกำรบันทกึลงในตำรำง

ลงรหัส และท ำกำรประมวลผลโดย
โปรแกรมส ำเร็จรูป 

ผลกำรประเมิน 7  วัน 

 
 
 

น ำผลกำรวิเครำะหข์้อมูลที่ได้มำจัดท ำเป็น
รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 

 

รูปเล่มรำยงำนผลกำร
ประเมิน 

7 วัน 

 
 

รอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมปฏิทินโครงกำร รวม 30 วันท ำกำร 

 
  

เริ่ม 

ก ำหนดประเด็นปญัหำ 

จัดท ำโครงกำร 

สร้ำงเครื่องมือในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง และ
ปรับปรุงแก้ไข 

จัดเก็บข้อมลู 

บันทึกและวิเครำะห์ข้อมลู 

สรุปและจดัท ำรำยงำนผล
กำรประเมิน 

จบ 



  1.8  งานแผนงานและงบประมาณ 
            1.8.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                     1) รองผู้อ ำนวยกำรผู้รับผิดชอบกลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  

          2) หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร   3) นำงสำวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ 
1.8.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
จัดตั้งค ำของบประมำณในแต่ละปีงบประมำณ  
ด ำเนินกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ(เรื่องเบิก-จ่ำย) 

สิงหำคม 
ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
  

 
 

 

 
 
 

ผู้เบิกส่งแบบฟอร์มกำรขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน
ที่ฝ่ำยกำรเงิน พร้อมเตรียมเอกสำรแนบ 

-  แบบฟอร์ม กำรขออนุมัติเบิก
จ่ำยเงิน 

1 นำท ี

 
 
 

ตรวจสอบจ ำนวนวันปฏิบัติงำน , จ ำนวน
เงิน ตำมระเบียบของ ,รำยชื่อผู้ปฏิบัติงำน

ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยฯ 

- ระเบียบฯ ส ำนักงบประมำณ 
- ค ำสั่งมหำวิทยำลยัรำชภัฎ
นครสวรรค์ 

15 นำที 

 
 

ตัดยอดในระบบบัญชี 3 มิต ิ  5 นำท ี

 
 
 

บันทึกข้อมูลกำรตัดยอดลงในสมุดควบคุม
งบประมำณ 

สมุดควบคุมกำรตัดยอด
งบประมำณ 

3 นำท ี

 
 
 

หลังจำกตัดยอดเสร็จแลว้ส่งเร่ืองคืนผู้เบิก
เงิน เพื่อให้ผู้ขออนุมัติลงลำยมือชือ่ 

 
 
 

1 นำท ี

 
 
 

- ส่งมำที่ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน เสนอผู้บริหำรลงนำม ตำมล ำดับ 
- หวัหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  
- รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และ 
- ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน 

 6 ชั่วโมง 

 
 

ส่งเร่ืองที่กลุ่มงำนคลัง 
 
 

 1 นำท ี

 
 
 

ส ำรวจ ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนของ
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ และประมำณกำร

รำยจ่ำยที่ต้องจ่ำย และประมำณกำรกำรตั้ง
งบประมำณในปีถัดไป 

 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ ปีงบประมำณ 

2556 รอบ 12 เดือน 1 สัปดำห ์

  
   

 
  

เร่ิม 

ผู้เบิกส่งเร่ืองเบิกจ่ำยเงินมำส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน

ทะเบียนเดิม 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

ตัดยอดในระบบบัญชี 3 มิต ิ

บันทึกข้อมูลกำรตัดยอดในสมุด 

ส่งเร่ืองคืนให้ผู้ขออนุมัติลง 
ลำยมือชื่อ 

ส่งเร่ืองกลับส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน เพื่อเสนอผู้บริหำร

ลงนำมตำมล ำดับ 

ส่งกลุ่มงำนคลัง 

ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนของปีที่
ผ่ำนมำ และประมำณกำรรำยจ่ำยปี
ต่อไป 

A 



 
แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

  
 

 
 

 
 
 

ส ำรวจ ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนของ
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ และประมำณกำร

รำยจ่ำยที่ต้องจ่ำย และประมำณกำรกำรตั้ง
งบประมำณในปีถัดไป 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ ปีงบประมำณ 

2556 รอบ 12 เดือน 
1 สัปดำห ์

 
 
 

จัดสรรงบประมำณตำมงบประมำณที่ได้รับ
ให้ตำมควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่มงำน 

วงเงินงบประมำณที่ได้รับกำร
จัดสรร 1 วัน 

 
 
 

เขียนค ำขอตั้งงบประมำณตำมแบบฟอรม์ที่
กองนโยบำยและแผนงำน ส่งมำให ้(สนว.) 

แบบฟอร์ม ค ำขอตั้งงบประมำณ 
กองนโยบำยและแผน (สนว.356 ) 

5 วัน 

 
 
 

ส่งค ำขอตั้งงบที่กองนโยบำยและแผน สนว.357 1 นำท ี

 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมรอบระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 
  

ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนปทีี่ผำ่นมำ
และประมำณกำรรำยจำ่ยปีต่อไป 

จัดสรรงบประมำณให้แต่ละกลุ่มงำน 

เขียนค ำขอตั้งงบประมำณ 
 

ส่งกองนโยบำยและแผน 

A 

จบ 



   1.9  งานเลขานุการ สภาวิชาการและอนุกรรมการวิชาการ 
           1.9.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                  1) รองผู้อ ำนวยกำรผู้รับผิดชอบกลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  

       2) หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร     3) นำงสำววรำงคณำ  เขียวแก้ว 
       4) ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

          1.9.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 
กิจกรรม  ระยะเวลา 

1.ประสำนงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำวิชำกำร 
2.ประสำนงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรวิชำกำร 
3.ประสำนงำนเลขำนุกำรกรรมกำรวิชำกำรประจ ำ 

สัปดำห์ที่ 2 
และ 4 ของ
เดือน 

แผนภูมิสำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลำ 
 
 
 

-ประสำนเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสภำ
วิชำกำร เพื่อขอบรรจวุำระกำรประชุม 
 

วำระกำรประชุม 2 วัน 

 
 
 

จัดท ำบันทึกขอ้ควำม/หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมกำรและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

- เอกสำรวำระกำรประชุม 
- เอกสำรประกอบกำรประชุม 
- บันทึกข้อควำม/หนังสือเชิญ 

4 วัน 

 
 
 

ประสำนคณะกรรมกำรและผู้ทรงคุณวฒุิ 
เพื่อแจ้งวันประชุมและกำรเดินทำงก่อนวัน
ประชุม 

- ประสำนทำงโทรศัพท์ 2 วัน 

 
 
 

ประสำนงำนกับหนว่ยงำนอื่น ๆ ที่มีวำระ
เกี่ยวขอ้งกับกำรประชุม 
 

- เอกสำรประกอบกำรประชุม 
 

2 วัน 

 
 
 

จัดท ำเอกสำรเบิก-จ่ำยค่ำใช้จำ่ย 
ค่ำตอบแทนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรประชุม 

- เอกสำรกำรเบิก-จ่ำย 2 วัน 

 
 

ด ำเนินงำนตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำร
ประชุม 
 

 1 วัน 

 
 

-ถอดเทปบันทึกกำรประชุม เพื่อจัดท ำ
รำยงำนกำรประชุม 

 2 วัน 

 

 

 
รอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำน รวมทั้งสิ้น  15  วัน 

 
  

ก ำหนดวันประชุม 

จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม 

ประสำนกำรประชุมกับ
คณะกรรมกำร 

ประสำนหน่วยงำนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

จัดท ำเอกสำรกำรเบิก-จ่ำย
เกี่ยวกบักำรประชุม 

ด ำเนินกำรจัดกำรประชุม 

จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

จบ 



   1.10  งานบริหารงานทั่วไป 
           1.10.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                  1) รองผู้อ ำนวยกำรผู้รับผิดชอบกลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  

       2) หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร     3) บุคลำกรกลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนฯ 
       4) ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

          1.10.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 
กิจกรรม  ระยะเวลา 

1.จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 
2.จัดกำรประชุมบุคลำกร 

ไตรมำส 2,4 
ทุกเดือน 

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 
 

-ขอบรรจุวำระกำรประชุม 
 

วำระกำรประชุม 1 วัน 

 
 
 

จัดท ำบันทึกขอ้ควำม/หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลำกร 
 

- เอกสำรวำระกำรประชุม 
- เอกสำรประกอบกำรประชุม 
- บันทึกข้อควำม/หนังสือเชิญ 

2 วัน 

 
 
 

ประสำนคณะกรรมกำรและผู้ทรงคุณวฒุิ 
เพื่อแจ้งวันประชุมก่อนวันประชุม 

- ประสำนทำงโทรศัพท์ 1 วัน 

 
 
 

ประสำนงำนกับกลุ่มงำนต่ำง ๆ ที่มวีำระ
เกี่ยวขอ้งกับกำรประชุม 
 

- เอกสำรประกอบกำรประชุม 
 

1 วัน 

 
 
 

จัดท ำเอกสำรเบิก-จ่ำยค่ำใช้จำ่ย 
ค่ำตอบแทนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรประชุม 

- เอกสำรกำรเบิก-จ่ำย 1 วัน 

 
 

ด ำเนินงำนตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำร
ประชุม 
 

 1 วัน 

 
 

-ถอดเทปบันทึกกำรประชุม เพื่อจัดท ำ
รำยงำนกำรประชุม 

 1 วัน 

 

 

 
รอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำน รวมทั้งสิ้น  7  วัน 

 
  

ก ำหนดวันประชุม 

จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม 

ประสำนกำรประชุมกับ
คณะกรรมกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประสำนหน่วยงำนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

จัดท ำเอกสำรกำรเบิก-จ่ำย
เกี่ยวกบักำรประชุม 

ด ำเนินกำรจัดกำรประชุม 

จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

จบ 



 
กิจกรรม  ระยะเวลา 

4.จัดท ำ (ร่ำง) แผนพฒันำและแผนปฏบิัติกำรต่ำง ๆ (แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำร แผน
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน แผนกำรจัดกำรควำมรู้ แผนกำรกลยุทธ์กำรเงิน 

สิงหำคม 
เมษำยน 

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

 

   

 
 
 

จัดเก็บรวบรวมขอ้มูลที่จ ำเป็นในกำรจัดท ำ
แผนงำนจำกแหล่งต่ำง ๆ เช่น สำรสนเทศที่
เกี่ยวขอ้ง ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ  
น ำมำจ ำแนกหมวดหมู่ขอ้มูล เพื่อน ำไปใช้
งำน 

- นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำของ
มหำวิทยำลัย 
- แผนพัฒนำระดับมหำวิทยำลัย 
- แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำป ี

3 วัน 

 
 

รวบรวมและจัดท ำข้อมูลพื้นฐำน 
 

 5 วัน* 
ขึ้นอยู่กบัประเภทของ

รำยงำน 
 
 
 
 

น ำข้อมูลที่ได้มำจัดท ำเป็นร่ำงแผนปฏิบตัิ
กำร ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร 
และแนวทำงกำรพัฒนำดำ้นต่ำง ๆ 

 

5 วัน* 
ขึ้นอยู่กบัประเภทของ

รำยงำน 
 

 
 
 

เสนอร่ำงรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง เหมำะสมด้ำนเน้ือหำ 
กิจกรรม/โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติต่ำง ๆ 

 

6 วัน*ขึ้นอยูก่ับ
ประเภทของแผนฯ 

และจ ำนวน
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

น ำแผนปฏิบัตกิำรต่ำง ๆ  เสนอต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ เพือ่ให้
ข้อเสนอแนะ แก้ไข และให้ควำมเห็นชอบ 

- รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
- แผนปฏิบัตกิำรต่ำง ๆ อนุมัติ
โดยคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั 
 

3 วัน 

 
 

 

ด ำเนินกำรตำมแผน(จัดโครงกำรตำมแผน) 
และจัดท ำเป็นเอกสำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อตำ่งๆ  

 
6 วัน 

 
 
 

จัดเก็บเอกสำรเข้ำแหล่งจัดเก็บ เพือ่ใช้เป็นหลักฐำนอำ้งอิงในกำรตรวจประเมินจำกหนว่ยงำนตำ่ง ๆ 
รวมระยะเวลำ  27 วัน*รวมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรด้วย 

 
 
  

ศึกษำข้อมูลพื้นฐำน 

จัดท ำข้อมูลพื้นฐำน 

ร่ำงแผนกำรปฏิบัติกำร 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง และ
ปรับปรุงแก้ไข 

อนุมัติ (ร่ำง) แผน 
โดยคณะกรรมกำรประจ ำ 

จัดท ำเป็นเอกสำรเผยแพร ่

เริ่ม 

จบ 



 
กิจกรรม  ระยะเวลา 

3.รำยงำนเอกสำรและผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรตำ่ง ๆ (รำยงำนประจ ำปี รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รำยงำนกำรควบคุมภำยใน  รำยงำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง รำยงำน
กำรศึกษำตนเอง ฯ) 

ไตรมำส 2,4 
 

แผนภูมิสำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เก่ียวข้อง ระยะเวลำ 
 
 
 
 

   

 
 
 

จัดท ำร่ำง รูปแบบกำรจัดท ำรูปเล่มรำยงำน 
(หัวข้อ เนื้อหำ กำรรำยงำน) เพือ่ให้
สอดคล้อง และตอบตัวชีว้ัดด้ำนกำรประกัน
คุณภำพได้อย่ำงครอบคลุม 

- คู่มือประกันคุณภำพภำยใน 
- คู่มือกำรประกันคุณภำพ
ภำยนอก 
- แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำป ี

2 วัน 

 
 
 

จัดเก็บรวบรวมขอ้มูลที่จ ำเป็นในกำรจัดท ำ
รำยงำนจำกแหล่งต่ำง ๆ เช่น สำรสนเทศ
งำนทะเบียน บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ผลกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ  น ำมำจ ำแนก
หมวดหมู่ข้อมูล เพื่อน ำไปใช้งำน 

 
5 วัน* 

ขึ้นอยู่กบัประเภท
ของรำยงำน 

 
 
 
 

น ำข้อมูลที่ได้มำจัดท ำเป็นรำยงำน ตำม
รูปแบบที่ได้ก ำหนดไว ้รวมถึงกำรปรับปรุง

แก้ไขต่ำง ๆ  

ร่ำงรำยงำน 15 วัน* 
ขึ้นอยู่กบัประเภท

ของรำยงำน 
 

 
 
 

เสนอร่ำงรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง เหมำะสมด้ำนเน้ือหำ ควำม

น่ำสนใจของรูปแบบกำรน ำเสนอ 
ร่ำงรำยงำน 

5 วัน*ขึ้นอยูก่ับ
ประเภทของ
รำยงำน และ

จ ำนวนผู้เกีย่วขอ้ง 
 
 
 
 
 

จัดท ำรูปเล่ม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 

 
เล่มรำยงำน 3 วัน 

 
 

 

น ำรำยงำนเสนอผู้บริหำร/คณะกรรมกำร
ประจ ำ / มหำวิทยำลัย และหนว่ยงำนที่

เกี่ยวขอ้ง 
เล่มรำยงำน 2 วัน 

 
 
 

จัดเก็บเอกสำรเข้ำแหล่งจัดเก็บ เพือ่ใช้เป็นหลักฐำนอำ้งอิงในกำรตรวจประเมิน
จำกหนว่ยงำนตำ่ง ๆ 

รวม 32 วัน/1 
ประเภทรำยงำน 

 
  

เค้ำโครงเล่มรำยงำน 

รวบรวมข้อมลูพื้นฐำน 

ด ำเนินกำรเขียนรำยงำน 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง และ
ปรับปรุงแก้ไข 

จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ทำง
เว็บไซต/์รูปเลม่ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

เริ่ม 

จบ 



2. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
    2.1  งานรับนักศึกษา    
             2.1.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                       1) หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร           2) หัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
          3) บุคลำกรในกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล    4) ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
             2.1.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
1.รับสมัครนักศึกษำภำคปกติ รอบแรกและรอบสอง พฤศจิกำยน 

พฤษภำคม 
แผนภูมิสำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เก่ียวข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่จัดพิมพ์ ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง ของ
แผนกำรรับสมัครนักศึกษำ 
 

- แผนกำรรับสมัครนักศึกษำ 1 ชั่วโมง 

 เจ้ำหน้ำที่เสนอแผนกำรรับสมัครนักศึกษำ เพื่อ
เสนอ คณะอนุกรรมกำรวิชำกำรสภำ
มหำวิทยำลัย อนุมัติเห็นชอบ 
 

- แผนกำรรับสมัครนักศึกษำ 1 วัน 

 เจ้ำหน้ำที่จัดพิมพ์ประกำศกำรรับสมัคร
นักศึกษำ 

- ประกำศ 
- แผนกำรรับสมัครนักศึกษำ 
 

1 ชั่วโมง 

 
 

เจ้ำหน้ำที่เสนอประกำศกำรรับสมัครนักศึกษำ 
ให้รองอธิกำรบด ีลงนำม 
 

- ประกำศ 
- แผนกำรรับสมัครนักศึกษำ 

1 วัน 

 
 
 
 

- เจ้ำหนำ้ที่จัดพิมพ์ ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของต้นฉบับคู่มือ / แผ่นพับกำรรับสมัคร
นักศึกษำ 
- เจ้ำหนำ้ที่ส่งต้นฉบับให้แก่โรงพิมพ ์

- ต้นฉบับคู่มือกำรรับสมัคร
นักศึกษำ 
- ต้นฉบับแผ่นพับกำรรับสมัคร
นักศึกษำ 

- 2 วัน 
 

- 15 วัน 

 
 
 
 

- เจ้ำหนำ้ที่ท ำกำรประชำสัมพันธก์ำรรับสมัคร
นักศึกษำ โดยใช้ปำ้ยโฆษณำตำมสถำนที่ต่ำง ๆ 
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธำนี 
จังหวัดชัยนำท และจังหวัดพจิิตร 
- เจ้ำหนำ้ที่ท ำกำรประชำสัมพันธ ์โดยสง่ข้อมูล
แผ่นพับให้แกโ่รงเรียน, องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล, เทศบำลต ำบล, เทศบำลเมือง ในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทยัธำน ีจังหวัด
ชัยนำท และจังหวัดพิจิตร 
- เจ้ำหนำ้ที่ประสำนงำนกำรประชำสัมพนัธ์กับ
กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลยัเพื่อ
จัดท ำโฆษณำทำง วิทยุกระจำยเสียงแหง่
ประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์, สถำนวีิทยุ
มณฑลทหำรบกที่ 31 นครสวรรค์ และสถำนี
วิทยุชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
อุทัยธำนี จังหวัดชัยนำท 

- ป้ำยโฆษณำ 
- แผ่นพับกำรรับสมัคร
นักศึกษำ 
- สปอตโฆษณำวิทย ุ
 

30 วัน 

 
 
 

   

 

เริ่ม 

ท ำแผนกำรรับสมัครนักศึกษำ 

เสนอ คณะอนุกรรมกำรวิชำกำร
สภำมหำวิทยำลัย เพื่อขออนุมัต ิ

ท ำประกำศกำรรับสมัครนักศึกษำ 

เสนอรองอธิกำรบดี ลงนำม 

ท ำคู่มือ / แผ่นพับ 
กำรรับสมัครนักศึกษำ 

ประชำสัมพันธ ์

A 



แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
 
 
 

   

 
 
 
 

- เจ้ำหนำ้ที่จัดเตรียมระบบงำน ฐำนข้อมูลต่ำง 
ๆ ในกำรรับสมัครนักศึกษำ 
- เจ้ำหนำ้ที่จัดเตรียมสถำนที ่วัสดุอปุกรณ์ต่ำง 
ๆ ในกำรรับสมัครนักศึกษำ 
 

- คู่มือกำรรับสมัครนักศึกษำ 
- ป้ำยประกำศ 

1 วัน 

 - เจ้ำหนำ้ที่ตรวจสอบใบสมัคร และเอกสำร
ประกอบกำรสมัคร 
- เจ้ำหนำ้ที่บันทึกข้อมูลกำรสมัคร และออก
บัตรประจ ำตัวผู้สมัคร 
- เจ้ำหนำ้ที่เก็บสมัคร และเอกสำร
ประกอบกำรสมัคร 

- ใบสมัคร 
- ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ 
- บัตรประจ ำตัวผู้สมัคร 

5 นำท ี

 
 

 

เจ้ำหน้ำที่ประมวลผลรำยชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบ 
 

รำยชื่อ 3 นำที/1 คน 

 - เจ้ำหนำ้ที่จัดพิมพ์ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์
สอบ 
- เจ้ำหนำ้ที่จัดพิมพ์รำยชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบ 

- ประกำศ 
- รำยชือ่ 

1 ชั่วโมง 

 
 

 

เจ้ำหน้ำที่เสนอประกำศรำยชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบ ให้
รองอธิกำรบด ีลงนำม 

- ประกำศ 
- รำยชือ่ 

1 วัน 

 
 
 

- เจ้ำหนำ้ที่ท ำกำรออกข้อสอบ 
- เจ้ำหนำ้ที่จัดเตรียมข้อสอบ กระดำษค ำตอบ 
และอุปกรณ์ในกำรสอบ 

- ค ำสั่ง 
- ต้นฉบับข้อสอบ และ
กระดำษค ำตอบ 

5 นำที/ 1 คน 

 
 
 

- เจ้ำหนำ้ที่ท ำกำรแจกข้อสอบให้กรรมกำรคุม
สอบ 
- เจ้ำหนำ้ที่รับข้อสอบคืนจำกกรรมกำรคุม
สอบ 

- ค ำสั่ง 
- ต้นฉบับข้อสอบ 

1 วัน 

 
 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจกระดำษค ำตอบ และ
ประมวลผลกำรสอบคัดเลือก 
 

- กระดำษค ำตอบ 3 นำที/ 1 คน 

 
 
 

- เจ้ำหนำ้ที่จัดพิมพ์ประกำศผลกำรสอบ
คัดเลือก 
- เจ้ำหนำ้ที่จัดพิมพ์รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบ
คัดเลือก 

- ประกำศ 
- รำยชือ่ 

1 ชั่วโมง 

 
 

เจ้ำหน้ำที่เสนอประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 
ให้รองอธิกำรบด ีลงนำม 
 

- ประกำศ 
- รำยชือ่ 

1 วัน 

 
 
 

- เจ้ำหนำ้ที่ท ำกำรแจกเอกสำรกำรสอบ
สัมภำษณ์ให้กรรมกำร 
- เจ้ำหนำ้ที่รับเอกสำรกำรสอบสัมภำษณ์คืน
จำกกรรมกำร 

- ค ำสั่ง 
- เอกสำรกำรสอบสัมภำษณ ์

1 วัน 

 
 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจเอกสำรกำรสอบสัมภำษณ์ 
และประมวลผลกำรสอบสัมภำษณ ์

- เอกสำรกำรสอบสัมภำษณ ์ 3 นำที /1 คน 

 
 

 
 
 

  

 
  

A 

เตรียมกำรรับสมัคร 

รับสมัคร 

จัดเตรียมข้อสอบ 

สอบคัดเลือก 

ประมวลผลสอบคัดเลือก 

ประมวลผลผู้มีสิทธิ์สอบ 

ท ำประกำศผลสอบคัดเลือก 

ท ำประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

เสนอรองอธิกำรบดี ลงนำม 

เสนอรองอธิกำรบดี ลงนำม 

A 

สอบสัมภำษณ ์

ประมวลผลสอบสัมภำษณ ์
 



 
แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

 
 
 

   

 
 
 

- เจ้ำหนำ้ที่จัดพิมพ์ประกำศผลกำรสอบ
สัมภำษณ ์
- เจ้ำหนำ้ที่จัดพิมพ์รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ ์

- ประกำศ 
- รำยชือ่ 

1 ชั่วโมง 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่เสนอประกำศผลกำรสอบสัมภำษณ์ 
ให้รองอธิกำรบด ีลงนำม 

- ประกำศ 
- รำยชือ่ 

1 วัน 

 
 
 

- เจ้ำหนำ้ที่จัดเตรียมระบบงำน ฐำนข้อมูลต่ำง 
ๆ ในกำรรับรำยงำนตัวผู้มีสิทธิ์เขำ้ศึกษำ 
- เจ้ำหนำ้ที่จัดเตรียมสถำนที ่วัสดุอปุกรณ์ต่ำง 
ๆ ในกำรรับรำยงำนตัวผู้มีสิทธิ์เขำ้ศึกษำ 

- รำยชือ่ 
- ป้ำยประกำศ 

1 วัน 

 
 
 

- เจ้ำหนำ้ที่ตรวจสอบใบรำยงำนตวั และ
เอกสำรประกอบกำรรำยงำนตัว 
- เจ้ำหนำ้ที่บันทึกข้อมูลกำรรำยงำนตวั และ
ออกรหัสประจ ำตัวนกัศึกษำ 
- เจ้ำหนำ้ที่เก็บใบรำยงำนตัว และเอกสำร
ประกอบกำรรำยงำนตวั 

- ค ำสั่ง 
- ใบรำยงำนตวั 
- ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ 
- ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 
- รูปถ่ำย 

5 นำที/1 คน 

 
 
 

 
รอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมประกำศจำกมหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
  

A 

เตรียมรับรำยงำนตัว 
 

รับรำยงำนตัว 

ท ำประกำศผลสอบสัมภำษณ ์

เสนอรองอธิกำรบดี ลงนำม 

จบ 



    2.2  งานทะเบียนนักศึกษา     
             2.2.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                       1) หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร   2) หัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
                       3)  บุคลำกรในกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล    
             2.2.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
1.งำนจัดท ำระเบียนนักศึกษำ 
 

รอบแรก พ.ย. 
รอบสอง ก.พ. 

แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
  

 
  

 
 

รับเอกสำรผลกำรเรียนจำกเจ้ำหน้ำที่ทีบ่ันทึก
ข้อมูลลงฐำนข้อมูล 

-ใบส่งผลกำรเรียนกำรเรียน
จำกทำงคณะ 

5 นำที/1 หมู่เรียน 

 
 

บันทึกผลกำรเรียนลงระเบียนนักศึกษำแต่ละ
รำยวิชำแต่ละคน 
 

-ใบส่งผลกำรเรียนกำรเรียน
จำกคณะต่ำง ๆ 

15 นำที/ 1 หมู่
เรียน 

 
 
 

- ตรวจทำนผลกำรเรียนที่บันทกึกับฐำนข้อมูล
อีกครั้ง 
 

-ใบส่งผลกำรเรียนกำรเรียน 5 นำที / 1 คน 

 
 

รวมระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 25 นำที ต่อ 1 หมู่เรียน 

 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
2.งำนทะเบยีนนักศึกษำ (งำนบนัทึกข้อมูลยกเว้นรำยวิชำ,เทียบโอนรำยวิชำลงระเบียนนักศึกษำ) เปิดภำค

กำรศึกษำ 
แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

  
 
 

  

 
 

รับค ำร้องจำกเจ้ำหน้ำที่ที่ท ำกำรบันทกึข้อมูลลง
ในฐำนข้อมูล 

- ค ำร้องเทียบรำยวิชำ,
ยกเว้นรำยวิชำ 

1 นำท/ีคน 

 
 
 

 

ตรวจสอบกำรอนุมัติจำกคณะ ใบประกำศ
เทียบรำยวิชำ และกำรช ำระเงิน 
 
 

- ค ำร้องเทียบรำยวิชำ,
ยกเว้นรำยวิชำ 

5 นำท ี

 ท ำกำรบันทกึข้อมูลกำรยกเว้น/เทียบโอน
รำยวิชำลงในระเบียนนักศึกษำ 
 

- ค ำร้องเทียบรำยวิชำ,
ยกเว้นรำยวิชำ 

5 นำที/ 1 คน 

 จัดเก็บค ำร้องเข้ำแฟ้ม 
 
 

- ค ำร้องเทียบรำยวิชำ,
ยกเว้นรำยวิชำ 

1 นำที / คน 

 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรขึ้นอยูก่ับหน่วยงำน และนักศึกษำ ทั้งนี้ต้องแล้วเสร็จภำยในภำคกำรศึกษำ 

เร่ิม 

รับเอกสำรผลกำรเรียน 

บันทึกผลกำรเรียนลงระเบียนนักศึกษำ 

ค ำนวณเกรดเฉลี่ย 

จบ 

เร่ิม 

รับค ำร้อง 

ตรวจสอบข้อมูลควำมถูกตอ้ง เช่น กำร
เซ็นอนุมัติจำกคณะและกำรช ำระเงิน 

บันทึกข้อมูลลงระเบียนนักศึกษำ 

จัดเก็บค ำร้อง 

จบ 



 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
3.งำนทะเบยีนนักศึกษำ (กำรขอย้ำยสถำนศึกษำ) ตลอดปกีำรศึกษำ 

แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
  

 
  

 
 

 

- รับหนังสือรำชกำรต่ำงๆ จำกกลุ่มงำนบริหำร - หนังสือรำชกำรเข้ำ 1 นำท ี

 
 

 

- ตรวจสอบรำยละเอียดต่ำงๆ ของนักศึกษำ 
สำขำวิชำที่นักศึกษำจะย้ำย 

 10 นำที 

 
 

- ท ำกำรจัดพิมพ์หนังสือรำชกำร  5 นำท ี

 
 

 

- ตรวจสอบควำมถกูต้องของข้อมูล  5 นำท ี

 
 

- เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน หรือ รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
ลงนำม 
 

 
 
 

1 วัน 

 
 

 

ประทับตรำของมหำวิทยำลัย 
 

- หนังสือรำชกำรออก 
 
 

5 นำท ี

  
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  27 นำที / คน/เรื่อง 

 
 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
4.งำนทะเบยีนนักศึกษำ (กำรบนัทึกประวัตนิักศึกษำลงในฐำนข้อมูล) ตลอดปกีำรศึกษำ 

แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
 
 

   

 
 
 

ตรวจสอบใบรำยงำนตัวนักศึกษำแต่ละคน  
 

-ใบรำยงำนตัวนกัศึกษำ 1 นำที/คน 

 
 

จัดเรียงล ำดับใบรำยงำนตัวนกัศึกษำโดยเรียง
จำกรหัสนักศึกษำ และแยกสำขำวิชำ 

-ใบรำยงำนตัวนกัศึกษำ 1 นำที/คน 

 
 

ตรวจข้อมูลนักศึกษำในระบบฐำนข้อมูล
นักศึกษำ ถ้ำขอ้มูลไม่ถูกต้องท ำกำรแก้ไข หรือ
เพิ่มเติมข้อมูลไปให้ครบถ้วน 

 5 นำที/คน 

 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  7 นำที / คน/เรื่อง 
 

เร่ิม 

รับหนังสือรำชกำรจำกฝ่ำยบริหำร 

ตรวจสอบรำยละเอียดต่ำงๆ ตำม
สำขำวิชำที่นักศึกษำจะย้ำย 

จัดพิมพ ์

ตรวจทำนควำมถูกต้อง 

เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนกัส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบยีน หรือรอง

อธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

ประทับตรำมหำวิทยำลัย / จัดส่ง 

จบ 

เร่ิม 

เตรียมข้อมูลในกำรบันทึกประวัติ
นักศึกษำ 

จบ 

แยกใบรำยงำนตัวนกัศึกษำ 

บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษำ 



กิจกรรม  ระยะเวลา 
5.งำนทะเบยีนนักศึกษำ (กำรขอลำออกของนักศึกษำ) ตลอดปกีำรศึกษำ 

แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
  

 
  

 
 

 

- รับค ำร้องลำออกจำกนักศึกษำ 
 

- ค ำร้องลำออก 2 นำท/ีคน 

 
 
 

 

- ตรวจสอบวำ่ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนครบ และ
เสนอเซ็นอนุมัติ 

 3 นำที/คน 

 
 
 

- ท ำกำรนัดนักศึกษำมำรับค ำร้องคืน และรับ
เงินค่ำประกันของเสียหำย คืน 500 บำท 
 

 10 นำที/คน 

 
 

 
 

- นักศึกษำรับเงินประกันคืนเรียบร้อยแล้ว น ำ
ค ำร้องส่งคืนฝ่ำยทะเบียน และฝำ่ยทะเบียน
ด ำเนินกำรบันทึกขอ้มูลลงฐำนข้อมูล 

 5 นำท/ีคน 

 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  20 นำที / คน/เรื่อง 
 

 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
6.งำนทะเบยีนนักศึกษำ (กำรพน้สภำพกำรเป็นนักศึกษำ) ตลอดปกีำรศึกษำ 

แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
  

 
  

 
 
 

ตรวจสอบผลกำรศึกษำของนักศึกษำของแต่ละ
บุคคล แต่ละสำขำวิชำที่ต่ ำกวำ่เกณฑ์ท่ีก ำหนด 
 

- ผลกำรศึกษำของนักศึกษำ
แต่ละบุคคล 

10 นำที 

 
 
 

 

จัดท ำค ำสั่งพ้นสภำพนักศึกษำ และผล
กำรศึกษำของนักศึกษำที่ต่ ำกว่ำเกณฑ ์
 
 

 1 วัน 

 
 
 

ติดประกำศค ำสั่งพ้นสภำพ และแจ้งค ำสั่งพ้น
สภำพนักศึกษำไปยังคณะต่ำงๆ และผู้ปกครอง
ของนักศึกษำ 
 

- ประกำศค ำสั่ง 
พ้นสภำพนกัศึกษำ 

30 นำที 

 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  24.41  ชั่วโมง 

  
 
 

เร่ิม 

รับค ำร้องจำกนักศึกษำ 

จบ 

เสนอหัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียน ฯ และ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรลงนำม 

นัดนักศึกษำรับค ำร้องคืน รับเงินค่ำ
ประกันที่ฝ่ำยกำรเงิน 

 

รับค ำร้องคืนจำกนักศึกษำ บันทกึลง
ในฐำนข้อมูล ประวัตแิละ 

ระเบียนนักศึกษำ 

เร่ิม 

ตรวจสอบผลกำรศึกษำของนักศึกษำ
รำยบุคคล 

ท ำค ำสั่งพ้นสภำพฯ ทีม่ีผลกำรเรียน
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำเกณฑ์ 

เสนออธิกำรบดีฝำ่ยวิชำกำรลงนำม 

แจ้งค ำสั่งพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ
ไปยังคณะ แจ้งนักศึกษำ ผู้ปกครอง

ทรำบ 

จบ 



กิจกรรม  ระยะเวลา 
7.งำนทะเบยีนนักศึกษำ (กำรตดิตำมหลักฐำนกำรรำยงำนตัวของนักศึกษำใหม่) พฤศจิกำยน 

พฤษภำคม 
แผนภูมิสำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำร
รำยงำนตัว 

- ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ 
- ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 
- รูปถ่ำย 

5 นำที/คน 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบัญชีรำยชื่อนักศึกษำทีค้่ำง
เอกสำรหลักฐำนกำรรำยงำนตวั 

- บัญชีรำยชื่อ 5 นำท/ีคน 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่แจ้งผลกำรค้ำงเอกสำรหลักฐำนกำร
รำยงำนตัวไปยังนักศึกษำ 

- บัญชีรำยชื่อ 5 นำท/ีคน 

 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  15 นำที/คน 
 

 
 
  

เร่ิม 

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 

ท ำบัญชีรำยชือ่ 

แจ้งผลกำรค้ำงเอกสำรหลักฐำน 

จบ 



 

    2.3  งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
             2.3.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                       1) หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร      2) หัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
                       3) บุคลำกรในกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล   
             2.3.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
1.งำนลงทะเบียนและประมวลผลกำรเรียน (แบบส ำรวจเวลำเรียนกรณีนักศึกษำหมดสิทธิส์อบ) ตลอดปี

กำรศึกษำ 
แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

  
 

  

 
 
 

อำจำรย์แต่ละคณะส ำรวจเวลำเรียนของ
นักศึกษำ และส่งรำยชื่อมำยังกลุ่มงำนทะเบียน
และประมวลผล 
 

- แบบส ำรวจเวลำเรียน 15 นำที/คน 

 
 
 

ตรวจสอบรำยละเอียดกำรลงทะเบียนของ
นักศึกษำ 

 3 นำท/ีคน 

 
 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล และท ำกำร
จัดพิมพ ์

 30 นำที 
/ภำคเรียน 

 
 

นำยทะเบยีนลงนำมก ำกับตำรำงรำยชื่อหมด
สิทธิ์สอบ และ รองอธิกำรบดีฝำ่ยวิชำกำรลง
นำม 
 

 
 
 

1 วัน/ภำคเรียน 

 
 

ติดประกำศค ำสั่งหมดสิทธิ์สอบ และแจง้ค ำสั่ง
หมดสิทธิ์สอบไปยังคณะต่ำงๆ  
 

ประกำศค ำสั่งหมดสิทธิ์สอบ 
 

30 นำที 
/ภำคเรียน 

 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  25.18  ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่ม 

อำจำรย์แต่ละคณะส่งรำยชื่อ นศ. ที่
หมดสิทธิ์สอบ 

ตรวจสอบกำรลงทะเบียนของ
นักศึกษำ 

ตรวจทำนควำมถูกต้องและจัดพิมพ ์

นำยทะเบยีนลงนำมก ำกับตำรำง
รำยชื่อ และเสนอรองอธกิำรบดีฝ่ำย

วิชำกำรลงนำม 

แจ้งค ำสั่งหมดสิทธิ์สอบไปยังคณะ  

จบ 



กิจกรรม  ระยะเวลา 
2.งำนลงทะเบียนและประมวลผลกำรเรียน (งำนลงทะเบียนรำยวิชำในแผนกำรเรียน) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมิสำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลำ 

 
 
 

   

 
 
 

จัดเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรจองรำยวิชำเรียน
ทำงอินเตอร์เน็ตส ำหรับนักศึกษำภำคปกติ, 
ภำคกศ.บป.และนกัศึกษำบัณฑิตศึกษำ 

ปฏิทินวิชำกำร 5 นำที/คน 

 
 
 

ประมวลผลข้อมูลกำรจองรำยวิชำเรียนของ
นักศึกษำภำคปกต ิและภำค กศ.บป. และ
นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ  

 

ข้อมูลในฐำนข้อมูล 3 นำที/คน 

 
 
 
 

ตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนกับตำรำงเรียน 
ของนักศึกษำแต่ละชั้นเรียน 

ตำรำงเรียน 3 นำที/คน 

 จัดพิมพ์เอกสำรกำรช ำระเงินลงทะเบียน 
(ใบนว.3)ของนักศึกษำภำคปกติ,  
ภำคกศ.บป., รปศ.สถ.,  
รปศ.กห. และนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 

ใบ นว.3 2 นำที/คน 

 ปรับปรุงข้อมูลกำรช ำระเงินของนักศึกษำภำค
ปกติ, ภำคกศ.บป.,  
รปศ.สถ., รปศ.กห. และนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 
ในส่วนของช ำระผ่ำนธนำคำรและช ำระผ่ำนเคำ
เตอร์กำรเงิน พร้อมจัดพิมพ์รำยงำนกำรช ำระ
เงินผ่ำนธนำคำรให้กลุ่มงำนกำรคลังในแต่ละวัน 

ข้อมูลกำรช ำระเงินของ
นักศึกษำ 

3 นำที/คน 

 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  16  นำที/คน 
 

 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
3.งำนลงทะเบียนและประมวลผลกำรเรียน (งำนติดตำมผลกำรเรียน) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

 
 

   

 
 

 

ตรวจสอบข้อมูลผลกำรเรียนที่ค้ำงส่งแต่ละ
รำยวิชำแต่ละภำคเรียน 
 

 10 นำที/ 1 หมู่เรียน 

 
 

จัดท ำเอกสำรเพื่อติดตำมผลกำรเรียน เอกสำรติดตำมผลกำรเรียน 3 คร้ัง/1 ปีกำรศึกษำ 

 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  40  นำที/หมู่เรียน 
 

ประมวลผลข้อมูลกำรจองรำยวิชำ
เข้ำสู่ระบบงำนทะเบียน 

เร่ิม 

จัดเตรียมฐำนข้อมูล 

ตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนกับ
ตำรำงเรียน 

จัดพิมพ์เอกสำรกำรช ำระเงิน 

ปรับปรุงข้อมูลกำรช ำระเงิน 

จบ 

เร่ิม 

ตรวจสอบข้อมูลผลกำรเรียนที่ยัง
ไม่ได้ส่งมำกลุ่มงำนทะเบียนฯ 

 

จบ 

จัดท ำเอกสำรติดตำมผลกำรเรียน 
 



กิจกรรม  ระยะเวลา 
4.งำนลงทะเบียนและประมวลผลกำรเรียน (งำนลงทะเบียนรำยวิชำนอกแผนกำรเรียน) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

 
 

   

 
 

รับค ำร้องลงเรียนนอกแผนจำกนกัศึกษำที่รับ
กำรอนุมัติแล้วและบัตรฝนใบ นว.22 

ปฏิทินวิชำกำร 3 นำที/คน 

 
 
 

ตรวจสอบค ำร้อง และบัตรฝนเพิ่มรำยวชิำและ
ถอนรำยวิชำ  

ข้อมูลในฐำนข้อมูล 3 นำที/คน 

 
 
 

อ่ำนบัตรฝนเพิ่มรำยวิชำเรียนและถอนรำยวิชำ
เรียน (บัตรนว.22) 

ตำรำงเรียน 1 นำที/คน 

 จัดพิมพ์เอกสำรกำรช ำระเงินลงทะเบียนนอก
แผน (ใบนว.3 ข )ของนักศึกษำภำคปกติ, 
ภำคกศ.บป. 
และนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 

ใบ นว.3 1 นำที/คน 

 
 

ปรับปรุงข้อมูลกำรช ำระเงินลงทะเบียนนอก
แผนของนักศึกษำภำคปกติ, ภำคกศ.บป., และ
นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ  

ข้อมูลกำรช ำระเงินของ
นักศึกษำ 

1 นำที/คน 

 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  9  นำที/คน 

 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
5.งำนลงทะเบียนและประมวลผลกำรเรียน (กำรบนัทึกผลกำรเรียนที่ไมไ่ด้สง่ผลกำรเรียนทำง
อินเตอร์เน็ตเข้ำสู่ฐำนข้อมูล) 

ตำมปฏิทนิ
วิชำกำร 

แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
  

 
  

 
 

- รับผลกำรเรียนกำรเรียนจำกทำงคณะ -ใบส่งผลกำรเรียนกำรเรียน
จำกทำงคณะ 

3 นำที/1 หมู่เรียน 

 
 
 

- คัดแยกผลกำรเรียนจำกคณะต่ำง ๆ 
ลงวันที่รับเอกสำรผลกำรเรียน ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง เช่น ลำยเซ็นผู้สอน 

-ใบส่งผลกำรเรียนกำรเรียน
จำกคณะต่ำง ๆ 

1 นำที/ 1 หมู่เรียน 

 
 

 

- บันทึกผลกำรเรียนในฐำนข้อมูล เฉพำะผล
กำรเรียนที่อำจำรย์ผู้สอนเขยีนส่งด้วยมอื และ
ผลกำรเรียนแบบพิเศษ 

-ใบส่งผลกำรเรียนกำรเรียน 5 นำที/1 หมู่เรียน 

 
 

- ตรวจทำนผลกำรเรียนที่บันทกึกับฐำนข้อมูล
อีกครั้ง 

-ใบส่งผลกำรเรียนกำรเรียน 5 นำที / 1 หมู่เรียน 

 
 

- จัดเก็บผลกำรเรียนทุกอย่ำงในแฟ้มเอกสำร 
 

-ใบส่งผลกำรเรียนกำรเรียน
จำกคณะต่ำงๆ 

3 วัน 

 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน   17 นำท ี

เร่ิม 

รับค ำร้อง 

ตรวจสอบค ำร้องนอกแผน 
 และบัตรฝนลงทะเบียน 

อ่ำนบัตรฝนนอกแผนเรียนดว้ย
เครื่อง Opscan 

-  จัดพิมพ์เอกสำรกำรช ำระเงิน  

ปรับปรุงข้อมูลกำรช ำระเงิน 

จบ 

เร่ิม 

รับผลกำรเรียนจำกหน่วยงำนคณะ 

คัดแยกผลกำรเรียนจำกคณะ 

บันทึกผลกำรเรียนลงในฐำนข้อมูล 

ตรวจสอบผลกำรเรียนกับระบบงำน 

จัดเก็บผลกำรเรียนเข้ำแฟ้ม 

จบ 



 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
6.งำนลงทะเบียนและประมวลผลกำรเรียน (กำรตรวจสอบส่งผลกำรเรียนทำงอินเตอร์เน็ต) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

 
 

   

 
 

ตรวจสอบกำรอนุมัติที่ใบผลกำรเรียนจำก
คณบดี 

-ใบผลกำรเรียน 3 นำที/ 1 หมู่เรียน 

 
 
 

แยกเอกสำรผลกำรเรียน เช่น บัญชีส่งผลกำร
เรียน ใบปะหนำ้ ใบผลกำรเรียน 

-ใบผลกำรเรียน 3 นำที/ 1 หมู่เรียน 

 
 

 

ตรวจสอบค่ำคะแนนให้ครบถว้น -ใบผลกำรเรียน 3 นำที/ 1 หมู่เรียน 

 เร่ิมโอนผลกำรเรียนทำงอินเตอร์เน็ตไปยัง
ฐำนข้อมูล 
 

-ใบผลกำรเรียน 3 นำที/ 1 หมู่เรียน 

 ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลผลกำรเรียนที่
โอนไปยังฐำนข้อมูล 
 
 

 3 นำที/ 1 หมู่เรียน 

 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  15  นำท ี

 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
7.งำนลงทะเบียนและประมวลผลกำรเรียน (พิมพ์รำยงำนผลกำรเรียนประจ ำภำคเรียน) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

 
 

   

 
 

 

ค ำนวณผลกำรเรียนนักศึกษำทุกชั้นปี 
 

 1 ชั่วโมง/1 ภำคเรียน 

 
 

จัดพิมพ์ใบรำยงำนผลกำรเรียนแจกนักศึกษำ -ใบผลกำรเรียน 2 นำที/คน 

 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  2  นำที/คน และ 1 ชัว่โมง/1 ภำคเรียน 
 

 
  

เร่ิม 

จบ 

เซ็นรับเอกสำรจำกทำงคณะ 

แยกเอกสำรผลกำรเรียนประทบัตรำ
กลุ่มงำนทะเบียนฯและลงวันที ่

ตรวจสอบค่ำคะแนนคุณลักษณะ 
คะแนนระหวำ่งภำคและปลำยภำค 

โอนผลกำรเรียนทำงอินเตอร์เน็ต 
ไปยังฐำนข้อมูล 

ตรวจสอบผลกำรเรียนทีโ่อนไปยัง
ฐำนข้อมูลอีกครั้ง 

เร่ิม 

ค ำนวณผลกำรเรียนก่อนทีจ่ะพิมพ์
ใบรำยงำนผลกำรเรียน 

จบ 

พิมพ์ใบรำยงำนผลกำรเรียน 



 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
8.งำนลงทะเบียนและประมวลผลกำรเรียน (กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ กรณีไม่ช ำระเงิน
ลงทะเบียน) 

ตุลำคม 
มีนำคม 

แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
 
 
 

   

 
 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลกำรช ำระเงิน
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำจำกฐำนขอ้มูล 

บัญชีรำยชื่อ 1 วัน/ภำคเรียน 

 
 
 

- เจ้ำหนำ้ที่จัดพิมพ์รำยชือ่นักศึกษำที่ยังไม่ได้
ช ำระเงินลงทะเบียน 
- เจ้ำหนำ้ที่จัดพิมพ์ค ำสั่งมหำวิทยำลยัให้
นักศึกษำพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

- บัญชีรำยชื่อ 
- ค ำสั่ง 

30 นำที 
/ภำคเรียน 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่เสนอค ำสั่งมหำวิทยำลัยให้นกัศึกษำ
พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ให้นำยทะเบียน ลง
นำม 

- ค ำสั่ง 1 วัน/ภำคเรียน 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่เสนอค ำสั่งมหำวิทยำลัยให้นกัศึกษำ
พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ให้รองอธิกำรบดี 
ลงนำม 

- ค ำสั่ง 1 วัน/ภำคเรียน 

 
 

ปรับปรุงข้อมูลสถำนะของนักศึกษำให ้
พ้นสภำพ (ไม่ลงทะเบียน) 

- ค ำสั่ง 1 นำท/ี 1 คน 

 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  3 วัน  31 นำที/ภำคเรียน 

 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
9.งำนลงทะเบียนและประมวลผลกำรเรียน (งำนบนัทึกข้อมูลยกเลิกรำยวิชำเรียนลงฐำนข้อมูล) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

 
 

   

 
 

รับค ำร้องขอยกเลิกรำยวิชำเรียนที่ได้รับกำร
อนุมัติจำกรองอธิกำรบดี 

ค ำร้องยกเลิกรำยวิชำเรียน 1 นำท/ีคน 

 
 

บันทึกของมูลรำยวิชำที่นกัศึกษำยกเลิกรำยวิชำ
เรียนลงในฐำนข้อมูล 

ค ำร้องยกเลิกรำยวิชำเรียน 5 นำที/ 1 คน 

 
 

ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรบันทกึข้อมูล 
 

ค ำร้องยกเลิกรำยวิชำเรียน 3 นำที/ 1 คน 

 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  9 นำที/คน 
 

 
  

เร่ิม 

ตรวจสอบข้อมูล 

พิมพ ์

จบ 

เสนอนำยทะเบียน ลงนำม 

เสนอ รองอธิกำรบดี ลงนำม 

แก้ไขข้อมูล 

เร่ิม 

รับค ำร้องที่ได้รับกำรอนุมัติแล้ว 

บันทึกข้อมูลลงในระบบฐำนข้อมูล 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

จบ 



กิจกรรม  ระยะเวลา 
10.งำนลงทะเบียนและประมวลผลกำรเรียน (งำนบันทึกข้อมูลยกเว้นรำยวิชำ,กำรเทียบโอนรำยวิชำลง
ฐำนข้อมูล) 

ตำมปฏิทนิ
วิชำกำร 

แผนภูมิสายงาน ขั้นตอน / วิธดี าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
 
 

   

 
 

รับค ำร้องขอยกเว้นรำยวิชำ/เทียบโอบทีช่ ำระ
เงินเรียบร้อยแล้ว 

ค ำร้องขอยกเว้นรำยวิชำ/
เทียบโอนรำยวิชำ 

3 นำที/คน 

 
 
 
 

ตรวจสอบกำรอนุมัติจำกคณะ ใบประกำศ
เทียบรำยวิชำ และกำรช ำระเงิน 

- ค ำร้องเทียบรำยวิชำ,
ยกเว้นรำยวิชำ 

5 นำท/ีคน 

 ท ำกำรบันทกึลงฐำนข้อมูล 
 

 10 นำที/คน 

 

 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  18 นำที/คน 

 

 
 

  

เร่ิม 

รับค ำร้องจำกนักศึกษำ 

ตรวจสอบข้อมูลควำมถูกตอ้ง เช่น 
กำรเซ็นอนุมัติจำกคณะและกำร

ช ำระเงิน 

บันทึกข้อมูลลงเข้ำสู่ฐำนข้อมูล 

จบ 



    2.4  งานเอกสารหลักฐานการศึกษา    
             2.4.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน  
                       1) หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร      2) หัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
                       3) บุคลำกรในกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล  4)  ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
             2.4.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
1.งำนเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ (จัดท ำใบรำยงำนผลกำรศึกษำฉบับภำษำไทย ใบรำยงำนผล
กำรศึกษำฉบับภำษำอังกฤษ ใบรับรองคุณวุฒิฉบับภำษำอังกฤษ ใบแทนใบรับรองคุณวฒุิ ใบแทนใบ
ปริญญำบตัร ใบแทนใบประกำศนียบัตร และใบแทนใบสัมฤทธบิัตร) 

ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 
 

   

 
 

เจ้ำหน้ำที่รับค ำร้องที่นักศึกษำมำยื่นขอ และ
บันทึกกำรรับค ำร้องไว้หนำ้เว็บไซต์ 
 

- ค ำร้องขอ 
- รูปถ่ำย 

5 นำที/คน 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่ค้นประวัตินักศึกษำ ตรวจสอบ
สถำนภำพของนักศึกษำ ตรวจสอบวันส ำเร็จ
กำรศึกษำ ตรวจสอบเลขที่ - ปีนว. ตรวจสอบ
รำยละเอียดขอ้มูลวิชำที่ลงทะเบียนเรียน และ
ผลกำรเรียนของนักศึกษำจำกใบระเบียน และ
ฐำนข้อมูลของนักศึกษำ 
 

- ใบระเบียน 20 นำที/คน 

 
 

เจ้ำหน้ำที่จัดพิมพ์ ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง และ
ติดรูป 

- เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 30 นำที/คน 

 
 

เจ้ำหน้ำที่เสนอเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำต่ำง 
ๆ ให้นำยทะเบียน ลงนำม 

- เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 5 นำที/คน 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่เสนอเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำต่ำง 
ๆ ให้รองอธิกำรบดี / อธกิำรบดี ลงนำม 
 

- เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 5 นำที/คน 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่ประทบัตรำมหำวิทยำลัยที่รูป 
ประทับตรำดุนที่นำยทะเบียนและรอง
อธิกำรบดี / อธิกำรบดีลงนำม และแจ้งผลกำร
ด ำเนินกำรหน้ำเวบ็ไซต์ 

- เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 5 นำท/ีคน 

 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  70  นำที/คน 
 

 
 
 
 
 
 

เริ่ม 

รับค ำร้อง 

ตรวจสอบรำยละเอียด 

พิมพ ์

เสนอนำยทะเบียน ลงนำม 

จบ 

เสนอรองอธิกำรบดี/อธิกำรบดี 
ลงนำม 

แจ้งผลกำรด ำเนินกำร 



 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
2.งำนเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ (จัดท ำใบรำยงำนผลกำรศึกษำและใบรบัรองคุณวุฒิส ำหรับผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำ) 

ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 
 

   

 
 

ตรวจสอบผลกำรเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมส ำหรับ
นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำแต่ละคน 
 

ระเบียนนักศึกษำ 5 นำที/คน 

 
 

ตรวจสอบโครงสร้ำงนักศึกษำแต่ละคนวำ่เรียน
ครบโครงสร้ำงหรือไม่ 
 

ระเบียนนักศึกษำและขอ้มูล
ในฐำนข้อมูล 

5 นำที/คน 

 
 
 
 

ออกเลข นว.พร้อมระบวุันส ำเร็จกำรศึกษำ
ส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
แต่ละคน 
 

ระเบียนนักศึกษำ 2 นำที/คน 

 จัดพิมพ์ใบรำยงำนผลกำรศึกษำและใบรบัรอง
คุณวุฒแิต่ละคน 
 

ใบ นว.3 2 นำที/คน 

 
 

ตัดและติดรูปถ่ำยลงในใบรำยงำนผลกำรศึกษำ
และใบรับรองคุณวุฒิแต่ละคน 
 

ข้อมูลกำรช ำระเงินของ
นักศึกษำ 

5 นำที/คน 

 
 
 

น ำใบรำยงำนผลกำรศึกษำและใบรับรอง
คุณวุฒิเสนอผู้บริหำรเพื่อลงนำมในเอกสำร 

 3 นำที/ 1 คน 

 
 
 

จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เพือ่เสนอ
คณะกรรมกำรขออนุมัติผลส ำเร็จกำรศึกษำ 

 60 นำที/เล่ม 

 
 
 
 

จัดเตรียมใบรำยงำนผลกำรศึกษำและใบรับรอง
คุณวุฒิเพื่อแจกให้กบันักศึกษำที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำในแต่ละรอบอนุมัติผลส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
 

 2 นำที/คน 

 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  84  นำท ี
 

 
 
 
 
  

เร่ิม 

ตรวจสอบผลกำรเรียน 

ตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตร 

ออกเลข นว.พร้อมระบวุันส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

จัดพิมพ์ใบรำยงำนผลกำรศึกษำและ
ใบรับรองคุณวุฒิ 

จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ตัดและติดรูปถ่ำย 
 

เสนอให้รองอธิกำรลงนำม 

จัดเตรียมเอกสำร 
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

จบ 



กิจกรรม  ระยะเวลา 
3.งำนเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ (กำรท ำใบรับรองกำรเป็นนักศึกษำทั้งภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ , 
ใบรับรองเรียนครบโครงสร้ำงหลักสูตรใบรับรอง 90 วัน และใบรับรองอ่ืน ๆ) 

ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
  

 
  

 
 

- นักศึกษำขอใบค ำรอ้งทั่วไป กรอก
รำยละเอียด น ำไปช ำระค่ำธรรมเนียมทีก่ำรเงิน 

- ค ำร้องทั่วไป พร้อมใบเสร็จ 2 นำท/ีคน 

 
 

 

- ตรวจสอบรำยละเอียดสถำนะของนักศึกษำ
และกำรลงทะเบียนของนักศึกษำ 

 5 นำท/ีคน 

 
 

- ท ำกำรจัดพิมพ์ใบรับรองต่ำงๆ  5 นำท/ีคน 

 
 

- ตรวจสอบควำมถกูต้องของข้อมูล  5 นำท/ีคน 

 
 

- น ำใบรับรองต่ำงๆ เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน หรือ รอง
อธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรลงนำม 
 

 
 
 

5 นำที/คน 

 
 

- ประทับตรำดุนของมหำวิทยำลัย 
 

- ใบรับรองต่ำงๆ 
 

1 นำท/ีคน 

 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  23  นำท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิม 

รับค ำร้องที่นักศึกษำมำยื่นขอ 

ตรวจสอบรำยละเอียดขอ้มูลและ
กำรลงทะเบียนของ นศ. 

จัดพิมพ ์

ตรวจทำนควำมถูกต้อง 

เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนกัส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบยีน หรือรอง

อธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

ประทับตรำมหำวิทยำลัย 

จบ 



    2.5  งานตรวจสอบคุณวุฒิ      
             2.5.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                       1) หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร   2) หัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
                       3)  นำงสำวขนิษฐำ พวงมณีนำค           4) บุคลำกรในกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล    
             2.5.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
งำนตรวจสอบคุณวุฒิ (รับเข้ำ-จบออก) ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

 
 

  

 
 

- รับหนังสือรำชกำรต่ำงๆ จำกกลุ่มงำนบริหำร - หนังสือรำชกำรเข้ำ 1 นำท/ีคน 

 
 

- ตรวจสอบรำยละเอียดต่ำงๆ ของนักศึกษำ  10 นำที/คน 

 
 

- ท ำกำรจัดพิมพ์หนังสือรำชกำรต่ำงๆ  5 นำท/ีคน 

 
 

- ตรวจสอบควำมถกูต้องของข้อมูล  5 นำท/ีคน 

 
 

- น ำหนังสือรำชกำรต่ำงๆ ให้นำยทะเบยีนลง
นำมก ำกับ และเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบยีน หรือ รองอธกิำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำรลงนำม 
 

 
 
 

5 นำที /คน 

 
 

 

- ประทับตรำของมหำวิทยำลัย 
 

- หนังสือรำชกำรออก 
 
 

1 นำท/ีคน 

 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  27  นำท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิม 

รับหนังสือรำชกำรจำกฝ่ำยบริหำร 

ตรวจสอบรำยละเอียดต่ำงๆ 

จัดพิมพ ์

ตรวจทำนควำมถูกต้อง 

นำยทะเบยีนลงนำมก ำกับ และ 
เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนกัส่งเสริม

วิชำกำรและงำนทะเบยีน หรือรอง
อธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

ประทับตรำมหำวิทยำลัย / จัดส่ง 

จบ 



2.6   งานพระราชทานปริญญาบัตร      
             2.6.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                        1) หัวหนำ้ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร      2) หัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
                        3) บุคลำกรในกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล    
             2.6.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

   

 
 
 

- เจ้ำหนำ้ที่จัดพิมพ์ใบปริญญำบัตรตำมบัญชี
รำยชื่อที่เสนอสภำมหำวิทยำลัยขออนุมตัิกำร
ให้ปริญญำ 
- เจ้ำหนำ้ที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

- บัญชีรำยชื่อ 
- ใบปริญญำบัตร 

2 นำที/คน 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่เสนอ ผู้เขยีน ผู้ทำน นำยทะเบียน 
อธิกำรบดี และนำยกสภำมหำวิทยำลัย ลงนำม
ตำมล ำดับ 

ใบปริญญำบัตร 1 นำที/คน 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร 

บัญชีรำยชื่อ 3 ชั่วโมง/ชุด 

 
 

 

เจ้ำหน้ำที่จัดเรียงปริญญำบัตร - ค ำสั่ง 
- ใบปริญญำบัตร 
- บัญชีรำยชื่อ 

2 นำที/คน 

 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  185  นำท ี
 

 

    2.7  งานข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา   
             2.7.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                       1) หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร    2) หัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
                       3) บุคลำกรในกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล    
             2.7.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
1.งำนข้อมูลสำรสนเทศนักศึกษำ (งำนบนัทึกข้อมูลนักศึกษำส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำฐำนขอ้มูล) ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 

 
   

 
 

ค้นหำข้อมูลนักศึกษำที่ต้องกำรจัดเก็บแต่ละคน 
 

ค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำ 5 นำที/คน 

 
 

บันทึกข้อมูลที่อยู่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำลง
ในระบบฐำนข้อมูลแต่ละคน 

ค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำ 5 นำที/คน 

 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  10  นำท/ีคน 
 

เร่ิม 

พิมพ์ใบปริญญำบัตร 

เสนอลงนำม 

เตรียมปริญญำบัตรส ำหรับงำน
พระรำชทำนปริญญำบัตร 

ท ำบัญชีรำยชือ่ผู้เข้ำรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร 

จบ 

เร่ิม 

ค้นหำข้อมูลนักศึกษำ 

บันทึกข้อมูลที่อยู่นักศึกษำ 

จบ 



กิจกรรม  ระยะเวลา 
2.งำนข้อมูลสำรสนเทศนักศึกษำ (งำนคลังข้อมูล) ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 

 
   

 
 

ศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้ข้อมูล 
 

 12 ครั้ง/1 ภำคเรียน 

 
 

จัดท ำฐำนข้อมูลนักศึกษำ 
 

ข้อมูลในฐำนข้อมูล 
 

1 วัน/ปีกำรศึกษำ 
 

 
 

วำงระบบกำรจัดเก็บฐำนขอ้มูลเพื่อให้ขอ้มูลกับ
มหำวิทยำลัย 

ข้อมูลในฐำนข้อมูล 12 ครั้ง/ปีกำรศึกษำ 

  พัฒนำ/ปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มงำนทะเบยีนให้
สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็ว 
 

เว็บไซด์กลุ่มงำนทะเบียน
และประมวลผล 

12 ครั้ง/ปีกำรศึกษำ 

 
 
 

ให้บริกำรข้อมูลหนว่ยงำนภำยในและภำยนอก
เพื่อน ำไปใช้ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 
 

เว็บไซด์กลุ่มงำนทะเบียน
และประมวลผล 

24 ครั้ง/ 1 ปี
กำรศึกษำ 

 
 
 

น ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศผู้บริหำรด้ำนอืน่ๆที่
จ ำเป็นต่อกำรบริหำรงำน 

เว็บไซด์กลุ่มงำนทะเบียน
และประมวลผล 

12 ครั้ง/1 ปี
กำรศึกษำ 

 
 

จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ข้อมูลสถิติต่ำงๆ เอกสำรต่ำง ๆ 3 คร้ัง / 1 ปี
กำรศึกษำ 

 
 

รอบระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมช่วงเวลำด ำเนินงำนของกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
 

 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
3.งำนข้อมูลสำรสนเทศนักศึกษำ (งำนบริกำรท ำบตัรประจ ำตัวนักศึกษำแรกเข้ำ) ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

   

 
 

จัดเตรียมข้อมลูนักศึกษำแรกเข้ำ 
 

รำยชื่อนักศึกษำ 2 วัน/ 1 ปี
กำรศึกษำ 

 
 

จัดเตรียมอุปกรณ์และสถำนท่ีในกำรท ำ
บัตรประจ ำตัวนักศึกษำ 

 2 วัน/ 1 ปี
กำรศึกษำ 

 
 

 

ประสำนงำนกับกองพัฒนำนักศึกษำเพื่อ
นัดหมำยวัน/เวลำในกำรท ำบัตร

นักศึกษำใหม่ของแต่ละคณะ 

 2 ครั้ง/ 1 ปี
กำรศึกษำ 

 
 

ถ่ำยรูปนักศึกษำใหม ่
 

รูปถ่ำยนักศึกษำใหม ่ 5 นำที/ 1 คน 

 พิมพ์บัตรนักศึกษำ 
 

บัตรนักศึกษำ 2 นำที/ 1 คน 

 ระยะเวลำในกำรท ำบัตรนักศึกษำ จ ำนวน 7 นำที / คน 

เร่ิม 

ศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้ข้อมูล 

จัดท ำฐำนข้อมูลนักศึกษำ 

วำงระบบกำรจัดเก็บฐำนขอ้มูล 

พัฒนำ/ปรับปรุงเว็บไซต์งำนทะเบียน 

ให้บริกำรข้อมูลหนว่ยงำนภำยใน
และภำยนอก 

น ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ 
ผู้บริหำรด้ำนอื่นๆ 

จัดท ำเอกสำรเผยแพร ่

จบ 

เร่ิม 

จัดเตรียมข้อมูลนักศึกษำแรกเข้ำ 

จัดเตรียมอุปกรณ์และสถำนที่ท ำบัตร 

นัดวัน/เวลำ ในกำรท ำบัตรของ
นักศึกษำ 

ถ่ำยรูปนักศึกษำใหม ่

พิมพ์บัตรนักศึกษำ 

จบ 



กิจกรรม  ระยะเวลา 
4.งำนข้อมูลสำรสนเทศนักศึกษำ (กำรให้บริกำรนักศึกษำ กำรรบัค ำร้องต่ำงๆ กำรให้ค ำปรึกษำกับ
นักศึกษำ) 

ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

   

 
 

นักศึกษำกดล ำดับคิว เพือ่เข้ำรับบริกำรจำก
กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 

-บัตรคิวจำก กลุ่มงำนทะเบียน
ปละประมวลผล 

5 นำที/คน 

 
 
 

นักศึกษำแสดงบัตรนักศึกษำเพื่อเป็นกำรแสดง
ตัวตนและง่ำยต่อกำรตรวจสอบ สถำนะของ
นักศึกษำ  

-บัตรนักศึกษำ 5 นำท/ีคน 

 

 
 

เจ้ำหน้ำที่จะแนะน ำขั้นตอนหรือวิธกีำรในกำร
เขียนค ำร้องต่ำงๆ หรือให้ค ำปรกึษำกับ
นักศึกษำ 

-ค ำร้องต่ำงๆ ของกลุ่มงำน
ทะเบียนและประมวลผล 

10 นำที/คน 

 
 
 

นักศึกษำน ำค ำร้องที่ได้กรอกรำยละเอียดพร้อม
กับเงินค่ำธรรมเนียม ช ำระเงินที่เคำน์เตอร์ ฝ่ำย
กำรเงิน 

-ค ำร้องนักศึกษำทีก่รอก
รำยละเอียดเรียบรอ้ยแลว้ 
-เงินค่ำธรรมเนียม 

5 นำท/ีคน 

 
 

 

นักศึกษำน ำค ำร้องที่กรอกเรียนร้อยแล้ว พร้อม
กับใบเสร็จรับเงิน จำกฝ่ำยกำรเงิน ยืนกบั
เจำ้หน้ำที่ กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 

-ค ำร้องนักศึกษำทีก่รอก
รำยละเอียดเรียบรอ้ยแลว้ 
-ใบเสร็จรับเงิน 

5 นำท/ีคน 

 
 

นักศึกษำรอรับเอกสำรหรือรอนัดวันรับเอกสำร
จำกเจ้ำหน้ำที ่ในกรณี ที่เอกสำรไม่สำมำรถ
ออกให้ได้ภำยในตอนนั้น 

 
 

5 นำท/ีคน 

 นักศึกษำเซ็นชื่อรับเอกสำร  
 

-เอกสำรที่นักศึกษำขอ 1 นำท/ีคน 

 
 

รอบระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  จ ำนวน 36  นำท ี

 
  

เร่ิม 

กดคิวรอเรียกเข้ำรับบรกิำร 

จบ 

ยื่นบัตรนักศึกษำ แก่เจ้ำหนำ้ที ่
เพื่อเป็นกำรยืนยันตัวตน 

แจ้งเรื่องที่ขอค ำปรึกษำ/เขียนค ำ
ร้องในกำรขอรับเอกสำรที่ต้องกำร 

ช ำระเงินค่ำธรรมเนียม  
ที่ฝ่ำยกำรเงิน ในกรณี ขอเอกสำร 

ยืนเอกสำรค ำร้อง พรอ้มกับ
ใบเสร็จรับเงินกับเจ้ำหน้ำที ่

รอรับเอกสำร จำกเจ้ำหน้ำที ่

นักศึกษำรับเอกสำร 



3. กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ   
    3.1  งานประสานการพัฒนาหลักสูตร    
          1)  กำรสร้ำง/พัฒนำหลักสูตร            2)  กำรรำยงำนหลักสูตรทุกสิ้นภำคเรียน 
          3.1.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                  1)  รองผู้อ ำนวยกำรส่งเสริมวิชำกำร         2)  หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
                  3)  บุคคลำกรในกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร    4)  ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
          3.1.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
1.งำนสร้ำง/พัฒนำหลักสูตร ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 
 

  ปี 2554-2556จ ำนวน
หลักสูตรทั้งหมด62
หลักสูตร 

 
 
 

1.ให้ค ำปรึกษำในกำรสร้ำง/พัฒนำหลักสูตรแก่
คณะต่ำง ๆ 

- สมุดรับค ำปรึกษำ 1 ชั่วโมง 

 
 
 

2. ตรวจสอบควำมสอดคล้องตำมเกณฑ์
มำตรฐำนสกอ.และเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย   
    2.1 กรณีไม่ถูกต้อง มอบให้คณะแก้ไข
ปรับปรุง 
    2.2 กรณีถูกต้องแล้ว มอบให้คณะจดัท ำเล่ม
หลักสูตรจ ำนวน 15 เล่ม เพื่อเสนอต่อสภำ
วิชำกำร 

- เล่มหลักสูตร 
- แบบตรวจหลกัสูตร 
-แบบสรุปกำรพิจำรณำ
หลักสูตร 

1 วัน/  
1 หลักสูตร 

 

 
 
 

3. ประสำนกับงำนเลขำนกุำรสภำวิชำกำร กลุ่ม
งำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร เพื่อขอบรรจุ
วำระกำรประชุม  

- บันทึกข้อควำมจำกคณะ 1 ชั่วโมง 

 
 
 

4. ประสำนกับงำนเลขำนกุำรสภำวิชำกำร เพื่อ
ทรำบข้อเสนอแนะของสภำวิชำกำร และให้
ค ำปรึกษำในกำรปรับปรุงแก้ไข (ถำ้มี) และ
ประสำนงำนเลขำนุกำรอนุกรรมกำรวิชำกำร
สภำมหำวิทยำลัยน ำเสนอหลักสูตรเข้ำ
อนุกรรมกำรสภำฯ 

- เล่มหลักสูตรจำกคณะ 
- แบบสรุปกำรปรับแก้จำก
สภำวิชำกำร 

1 ชั่วโมง 

 
 
 

5. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนต่อคณะ เพื่อ
เสนอหลักสูตร ต่อสภำมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
      1) คณะประสำนเลขำนุกำรสภำ
มหำวิทยำลัยเพือ่ขอบรรจวุำระกำรประชุมและ
นัดหมำย วันเวลำในกำรน ำเสนอและจัดท ำ
เอกสำรหลักสูตรจ ำนวน 30 เล่ม เพือ่เสนอต่อ
ที่ประชุม สภำมหำวิทยำลัย 
      2) คณะน ำเสนอร่ำงหลักสูตรต่อทีป่ระชุม
สภำมหำวิทยำลัย 
      3) คณะปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ
ของสภำมหำวิทยำลัย 

- บันทึกข้อควำมจำกคณะ
ขอเสนอหลักสูตรเข้ำสภำ 

1 ชั่วโมง 

  
 

  

เร่ิม 

รับเรื่องกำรจัดท ำหลักสูตร 

ตรวจเล่มหลักสูตร มคอ2 

เสนองำนเลขำนุกำร 

ประสำนงำนเลขำนุกำรสภำให้
ค ำปรึกษำในกรณีปรับแก้

หลักสูตร 

ประสำนงำนเลขำนุกำรสภำ
มหำวิทยำลัย 

A 



 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 
 
 

6. ตรวจสอบควำมสอดคล้องตำมเกณฑ์
มำตรฐำนสกอ.  
      6.1 กรณีไม่ถูกต้อง มอบให้คณะแก้ไข
ปรับปรุง 
      6.2 กรณีถูกต้องแล้ว มอบให้คณะจัดท ำ
เล่มหลักสูตรจ ำนวน 4 เล่ม เพื่อส่งสกอ. 

- เล่มหลักสูตร  
มคอ2 

1  วัน/ 
1 หลักสูตร 

 

 
 
 

7. ด ำเนินงำนต่อคณะ เพื่อน ำหลกัสูตรส่งสกอ.
ภำยใน  30 วัน นับตั้งแต่วันเห็นชอบหลกัสูตร
จำกสภำ ดังนี ้
    1) ประสำนงำนเลขำนุกำรสภำ เพื่อขอ
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย
เร่ืองพิจำรณำเห็นชอบหลักสูตร 
    2) ประสำนงำนคณะจัดท ำเอกสำรหลักสูตร 
4 เล่ม  แบบรำยงำนข้อมูลกำรพจิำรณำ
เห็นชอบหลักสูตร (มคอ02)  แผ่นบันทกึข้อมูล 
(CD) หลักสูตร 1 แผ่น ส่งพร้อมหนังสือน ำส่ง
จำกคณะ 
   3) จัดท ำหนังสือน ำส่งส ำนักคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำเสนอพิจำรณำหลักสูตร  พร้อม
น ำเสนอ มคอ02 จำกคณะจ ำนวน  1 ชดุ 
ประทับตรำมหำวิทยำลัยเสนออธิกำรบดี หรือ
รองอธิกำรบดีที่รักษำรำชกำรหรือรอง
อธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ได้ลงนำมก ำกับทุกแผ่น  
  4) ด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำรทั้งหมด สง่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

- หนังสือส่งสกอ. 
- รำยงำน มคอ02 
- รำยงำนกำรประชุมสภำ 
- cd หลักสูตร 
- เล่มหลักสูตร 

1 วัน 

 8. ถ่ำยส ำเนำเอกสำร ข้อ 7  1) 2) 3)  จ ำนวน 
2 ชุด เก็บไว้ที่คณะ 1 ชุด มอบให้ สนส. 1 ชุด  
และคัดลอกแผ่นบันทึกข้อมูลหลักสูตร ข้อ 7  
2) จ ำนวน   1 แผ่น เกบ็ที่สนส.  

- ส ำเนำหนังสือส่งสกอ 
- ส ำเนำ มคอ02 
- ส ำเนำแผ่น cd 

1 ชั่วโมง 

 9.เมื่อสกอ.ส่งหนังสือรับทรำบควำมเห็นชอบ
แล้ว ให้ถำ่ยส ำเนำและมอบให้คณะ 1 ชดุ  
สนส.เก็บตัวจริงไว้    

- บันทึกข้อควำม 1 ชั่วโมง 

 10. กรณี สกอ.ประสำนหรือส่งหนังสือให้
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  ใหแ้จ้งแก่คณะเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข ตำมข้อเสนอแนะ และน ำส่ง
สกอ.ตำมข้อ 7-9  หรือด ำเนินกำรตั้งแต่ข้อ 3-
10 ซ้ ำ ตำมแต่กรณี 

- บันทึกข้อควำม 1 ชั่วโมง 

 
 

รวมระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 28 ช่ัวโมง/1หลักสูตร  

 
 
 
  

ตรวจเล่มหลักสูตร มคอ 2 

A 

ประสำนงำนผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและงำนเลขำนุกำรสภำ
มหำวิทยำลัยน ำเสนออธิกำรบดี
ลงนำม ส่งเอกสำรไปยัง สกอ. 

ถ่ำยส ำเนำเอกสำรและน ำส่ง 

ท ำหนังสือแจ้งคณะ 

ท ำหนังสือแจ้งคณะ ปรับแก้
หลักสูตร 

จบ 



กิจกรรม  ระยะเวลา 
2.กำรปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 
 

  ทั้งหมด 62 หลักสูตร 

 
 
 

1.ให้ค ำปรึกษำในกำรปรับปรุงหลักสูตรแก่คณะ
ต่ำง ๆ 

- สมุดรับค ำปรึกษำ 1 ชั่วโมง 

 
 
 

2. ตรวจสอบควำมสอดคล้องตำมเกณฑ์
มำตรฐำนสกอ.และเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย   
    2.1 กรณีไม่ถูกต้อง มอบให้คณะแก้ไข
ปรับปรุง 
    2.2 กรณีถูกต้องแล้ว มอบให้คณะจดัท ำ
สมอ08หลักสูตรจ ำนวน 15 ชุด เพื่อเสนอต่อ
สภำวิชำกำร 

- สมอ08 
- แบบตรวจหลกัสูตร 

2 ชั่วโมง/  
1 หลักสูตร 

 

 
 
 

3. ประสำนกับงำนเลขำนกุำรสภำวิชำกำร กลุ่ม
งำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร เพื่อขอบรรจุ
วำระกำรประชุม  

- บันทึกข้อควำมจำกคณะ 1 ชั่วโมง 

 
 
 

4. ประสำนกับงำนเลขำนกุำรสภำวิชำกำร เพื่อ
ทรำบข้อเสนอแนะของสภำวิชำกำร และให้
ค ำปรึกษำในกำรปรับปรุงแก้ไข (ถำ้มี) และ
ประสำนงำนเลขำนุกำรอนุกรรมกำรวิชำกำร
สภำมหำวิทยำลัยน ำเสนอหลักสูตรเข้ำ
อนุกรรมกำรสภำฯ 

- สมอ08 
- แบบสรุปกำรปรับแก้จำก
สภำวิชำกำร 

1 ชั่วโมง 

 
 
 

5. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนต่อคณะ เพื่อ
เสนอหลักสูตร ต่อสภำมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
      1) คณะประสำนเลขำนุกำรสภำ
มหำวิทยำลัยเพือ่ขอบรรจวุำระกำรประชุมและ
นัดหมำย วันเวลำในกำรน ำเสนอและจัดท ำ
เอกสำรสมอ08 จ ำนวน 30 ชุด เพื่อเสนอต่อที่
ประชุม สภำมหำวิทยำลัย 
      2) คณะน ำเสนอร่ำงสมอ08 ต่อที่ประชุม
สภำมหำวิทยำลัย 
      3) คณะปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ
ของสภำมหำวิทยำลัย 

- บันทึกข้อควำมจำกคณะ
ขอเสนอหลักสูตรเข้ำสภำ 

1 ชั่วโมง 

 
 

6. ตรวจสอบควำมสอดคล้องตำมเกณฑ์
มำตรฐำนสกอ.  
      6.1 กรณีไม่ถูกต้อง มอบให้คณะแก้ไข
ปรับปรุง 
      6.2 กรณีถูกต้องแล้ว มอบให้คณะจัดท ำ
สมอ08 จ ำนวน 4 ชุด เพือ่ส่งสกอ. 

- สมอ08 2  ชั่วโมง/ 
1 หลักสูตร 

 
 

   

 
 
 

เร่ิม 

รับเรื่องกำรปรับแก้หลักสูตร 

ตรวจ สมอ08 

เสนองำนเลขำนุกำร 

ประสำนงำนเลขำนุกำรสภำให้
ค ำปรึกษำในกรณีปรับแก้

หลักสูตร 

ประสำนงำนเลขำนุกำรสภำ
มหำวิทยำลัย 

ตรวจสมอ08 

A 



แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

   

 
 
 

7. ด ำเนินงำนต่อคณะ เพื่อน ำสมอ08 สง่สกอ.
ภำยใน  30 วัน นับตั้งแต่วันเห็นชอบหลกัสูตร
จำกสภำ ดังนี ้
    1) ประสำนงำนเลขำนุกำรสภำ เพื่อขอ
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย
เร่ืองพิจำรณำเห็นชอบหลักสูตรปรับแก ้
    2) ประสำนงำนคณะจัดท ำเอกสำรสมอ08  
5 ชุด  ส่งพร้อมหนังสือน ำส่งจำกคณะ 
   3) จัดท ำหนังสือน ำส่งส ำนักคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำเสนอพิจำรณำหลักสูตรปรับแก้
ประทับตรำมหำวิทยำลัยเสนออธิกำรบดี หรือ
รองอธิกำรบดีที่รักษำรำชกำรหรือรอง
อธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ได้ลงนำมก ำกับทุกแผ่น  
  4) ด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำรส่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

- หนังสือส่งสกอ. 
- สมอ08 
- รำยงำนกำรประชุมสภำ 
 

1 วัน 

 8. ถ่ำยส ำเนำเอกสำร ข้อ 7  1) 2) 3)  จ ำนวน 
2 ชุด เก็บไว้ที่คณะ 1 ชุด มอบให้ สนส. 1 ชุด  
และคัดลอกแผ่นบันทึกข้อมูลหลักสูตร จ ำนวน   
1 แผ่น เก็บที่สนส.  

- ส ำเนำหนังสือส่งสกอ 
- ส ำเนำ สมอ08 
- ส ำเนำแผ่น cd 

1 ชั่วโมง 

 9.เมื่อสกอ.ส่งหนังสือรับทรำบควำมเห็นชอบ
แล้ว ให้ถำ่ยส ำเนำและมอบให้คณะ 1 ชดุ  
สนส.เก็บตัวจริงไว้    

- บันทึกข้อควำม 1 ชั่วโมง 

 10. กรณี สกอ.ประสำนหรือส่งหนังสือให้
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  ใหแ้จ้งแก่คณะเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข ตำมข้อเสนอแนะ และน ำส่ง
สกอ.ตำมข้อ 7-9  หรือด ำเนินกำรตั้งแต่ข้อ 3-
10 ซ้ ำ ตำมแต่กรณี 

- บันทึกข้อควำม 1 ชั่วโมง 

 
 

รวมระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน18 ช่ัวโมง/1หลักสูตร 

 
 
  

จบ 

A 

ประสำนงำนผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและงำนเลขำนุกำรสภำ
มหำวิทยำลัยน ำเสนออธิกำรบดี
ลงนำม ส่งเอกสำรไปยัง สกอ. 

ถ่ำยส ำเนำเอกสำรและน ำส่ง 

ท ำหนังสือแจ้งคณะ 

ท ำหนังสือแจ้งคณะ 
ปรับแก้สมอ08 



กิจกรรม  ระยะเวลา 
3.กำรรำยงำนหลักสูตรทุกสิน้ภำคกำรศึกษำ สิ้นภำค

กำรศึกษำ 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 
 

  1 ภำคเรียน 

 
 
 

1. ประสำนและให้ค ำปรกึษำในกำรรำยงำน
หลักสูตรแก่คณะต่ำง ๆ  เมื่อสิ้นภำคเรียนทุก
ภำคเรียน เพื่อด ำเนินกำรตำมล ำดบั ดังนี้ 
    1) คณะถ่ำยเอกสำรหรือกรอกข้อมูล
พื้นฐำน รำยกำรจัดสอนในแต่ละภำคเรียนของ
คณำจำรย์เป็นรำยบุคคล ในหลักสูตรต่ำง ๆ  
    2) คณะกรอกข้อมูลพื้นฐำนตำมแบบฟอร์ม 
มคอ.3 – 7 ให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำน 
TQF  
   3) กรณีคณะมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล
แตกต่ำงไปจำกเอกสำรหลักสูตรต้องเสนอเรื่อง
และได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวทิยำลัย
หรืออธกิำรบดี  เช่น อำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร   
เป็นต้นแล้วแต่กรณี (กำรปรับปรุงหลักสตูร
เล็กน้อย)   

- มคอ3- มอค7 1 ชั่วโมง 

 
 
 

2. รวบรวมเอกสำรกำรรำยงำนหลักสูตร (มคอ.
7)  จำกคณะต่ำง ๆ  ภำยใน 30 วัน นับจำกวัน
สิ้นภำคเรียน เพื่อท ำแบบสรุปน ำเสนอสภำ
มหำวิทยำลัย  

-มคอ7 
-แบบสรุปมคอ7เข้ำสภำ
มหำวิทยำลัย 

3  วัน 

 22 ชั่วโมง/1ภำคกำรศึกษำ  (22*3 =66 ชม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิม 

ประสำนงำน ให้ค ำแนะน ำ 

รวบรวม จัดท ำแบบสรุปน ำเสนอ
เข้ำสภำ 

จบ 



 

    3.2  งานวางแผนการเรียนการสอน   โดยประสำนงำนกับคณะต่ำง ๆ เรื่อง  
           1)  วชิำเลือกเสรีภำคปกติ                                       2)  วชิำเลือกเสรีภำคกศ.บป. 
           3)  วชิำศึกษำท่ัวไป                                                4)  จัดท ำแผนกำรเรียนนักศึกษำใหม่ 
           5)  จัดตำรำงเรียน     ตำรำงสอบ 
           3.2.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                     1) รองผู้อ ำนวยกำรส่งเสริมวิชำกำร     2) หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
       3) บุคคลำกรในกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร                              4) ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
           3.2.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
1.โปรแกรมจัดตำรำงเรียนตำรำงสอบ  

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 
 

   

 
 
 

จัดท ำโครงกำรพัฒนำโปรแกรมจัดตำรำงเรียน 
ตำรำงสอบ 

-โครงกำรพัฒนำโปรแกรม
จัดตำรำงเรียน 

2 วัน 

 
 
 

วิเครำะห์ระบบและออกแบบระบบโปรแกรม
จัดตำรำงเรียน ตำรำสอบ 

-เล่มคู่มือกำรใช้โปรแกรม 30 วัน 

 
 
 

เป็นที่ปรึกษำโปรแกรมเมอร์ เขียนโปรแกรมจัด
ตำรำงเรียน ตำรำงสอบ 

-โปรแกรมจัดตำรำงเรียน 
ตำรำงสอบ 

6 เดือน 

 
 
 

จัดอบรมกำรใช้โปรแกรมแกบุ่คลำกรส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรฯ  ทดสอบกำรใช้โปรแกรมโดย
ผู้ใช้งำน และรวบรวมปัญหำปรับปรุงโปรแกรม 

-เอกสำรกำรอบรมบุคลำกร 1 วัน 

 
 
 

ติดต้ังโปรแกรมจัดตำรำเรียน ตำรำงสอบ 
พร้อมเป็นผู้ดูแลโปรแกรมจัดตำรำงเรียน 
ตำรำงสอบ 

-โปรแกรมกำรจัดตำรำง
เรียน ตำรำงสอบ 

2 ชั่วโมง 

 
 
 

จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดตำรำงเรียน 
ตำรำงสอบ 

-คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัด
ตำรำงเรียน ตำรำงสอบ 

5 วัน 

 
 
 

ติดต่อประสำนงำนโปรแกรมเมอร์พัฒนำและ
ปรับปรุงโปรแกรมจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอบ 

-คู่มือกำรพัฒนำโปรแกรม 2 ชั่วโมง 

 
 
 

รอบระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกระบวนกำร และขั้นตอนกำรพัฒนำโปรแกรม 

 
 

เร่ิม 

จัดท ำโครงกำรพัฒนำโปรแกรม 

วิเครำะห์และออกแบบระบบ 

จัดท ำโปรแกรมจัดตำรำงเรียน 
ตำรำงสอบ 

ทดลองใช้โปรแกรม 

จบ 

ติดต้ังโปรแกรมลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

จัดท ำคู่มือกำรใช้งำน 

ติดต่อประสำนงำน
โปรแกรมเมอร ์



กิจกรรม  ระยะเวลา 
2.จัดท ำแผนกำรเรียนนักศึกษำใหม่ วิชำเลือกเสรี วิชำศึกษำทั่วไป จัดตำรำงเรียน จัดตำรำงสอบ ภำค
ปกติและภำค กศ.บป. 

ตำมปฏิทนิ
วิชำกำร 

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

   

 
 
 

พิมพ์แผนกำรเรียนนักศึกษำเขำ้ใหม่ภำคปกติ -แผนกำรเรียนนกัศึกษำ 2 วัน/1ปีกำรศึกษำ 
 

 
 

ท ำบันทึกข้อควำมเร่ืองจัดท ำแผนกำรเรียน
นักศึกษำเข้ำใหม่ส่งคณะ 

-บันทึกข้อควำม 1 วัน/1ปีกำรศึกษำ 

 
 
 

รับแผนกำรเรียนจำกคณะ ตรวจโครงสร้ำง
แผนกำรเรียนใหม ่(ตรวจจำกคู่มือนกัศึกษำ) 
 

 5 วัน/1ปีกำรศึกษำ 

 
 
 

บันทึกข้อมูลแผนกำรเรียนลงโปรแกรมจัด
ตำรำงเรียน ตำรำงสอบ 

-แผนกำรเรียนในฐำนขอ้มูล 15 วัน/1ปีกำรศึกษำ 

 
 
 

ถ่ำยเอกสำรแผนกำรเรียนแจกนกัศึกษำภำค
ปกติเข้ำใหม่  จ ำนวน 3000 ชุดแจกนักศึกษำ 

-แผนกำรเรียนแจกนกัศึกษำ
วันปฐมนิเทศ 

3 วัน/1ปีกำรศึกษำ 

 
 
 

บันทึกข้อควำมส ำรวจกำรเปิดสอนรำยวชิำ
เลือกเสรีไปยังคณะ 

-บันทึกข้อควำม 1 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 
 
 

กรอกข้อมูลรำยวิชำเลือกเสรีที่เปิดให้ลง
ฐำนข้อมูลกำรจองรำยวิชำเรียน 

 1 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/
ประเภทนักศึกษำ 

 
 
 

ส่งข้อมูลรำยวิชำเลือกเสรีที่เปิดให้จองนักศึกษำ
ไปคณะทุกคณะ และประกำศให้นักศึกษำจอง
วิชำเลือกเสรีทำงอินเตอร์เน็ต 

-ติดประกำศบอร์ด สนสและ
คณะ 
-แบบแจ้งนักศึกษำ 

1 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 
 

ประมวลผลกำรจองวิชำเลือกเสรี (ประกำศใน
เว็บ) 
 

-ผลกำรจองวิชำเลือกเสรีใน
เว็บ 

1 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 
 
 

ประกำศรำยวิชำเลือกเสรีที่  ปิด- เปิด ส่ง
บันทึกข้อควำมแจ้งคณะและประกำศให้
นักศึกษำจองรำยวิชำเลือกเสรี รอบ 2  
นักศึกษำในกรณีกลุ่มเรียนที่นักศึกษำจองไว้ไม่
สำมำรถเปิดสอนได้เนื่องจำกจ ำนวนนักศึกษำ
ต่ ำกวำ่ 25 คน 

-บันทึกข้อควำม 1 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

  
 

  

  

ท ำหนังสือแจ้งคณะขอวิชำเลือกเสรี 

พิมพ์วิชำเลือกเสรีลงฐำนข้อมูล 

ท ำหนังสือแจ้งคณะ 

ประมวลผลวิชำเลือกเสรี 

ท ำหนังสือแจ้งคณะ 

เร่ิม 

พิมพ์แผนกำรเรียน 

ท ำหนังสือแจ้งคณะ 

ตรวจสอบแผนกำรเรียน 

บันทึกแผนกำรเรียนลงโปรแกรมจัด
ตำรำงเรียน ตำรำงสอบ 

ถ่ำยเอกสำรแผนกำรเรียนส่งคณะ 

A 



แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 
 

   

 
 
 

พิมพ์รำยชือ่นักศึกษำที่จองวิชำเลือกเสรี และ
บันทึกวิชำเลือกเสรีที่นักศึกษำจองไว้และ
สำมำรถเปิดสอนได้ลงในโปรแกรมจัดตำรำง
เรียน ตำรำงสอบ 

-รำยชื่อนกัศึกษำ 
-ตำรำงเรียนวิชำเลือกเสรี 

2 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 

 
 
 

ค ำนวณกลุ่มวิชำศึกษำทัว่ไปภำคปกติ และลง
แผนกำรเรียนนักศึกษำชั้นปีที่ 1 - 2     

-แบบค ำนวณจ ำนวน
นักศึกษำต่อรำยวิชำ 
-แผนกำรเรียนนกัศึกษำ 

3 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 
 
 

บันทึกข้อมูลวิชำศึกษำทั่วไปลงในโปรแกรมจัด
ตำรำงเรียน ตำรำงสอบ  

-แบบบันทกึรำยกำรจัดสอน 2 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 
 
 

น ำแผนกำรเรียนที่บันทกึลงฐำนข้อมูลมำ
ตรวจทำนควำมถูกต้องตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
ตลอดภำคกำรศึกษำ 

- แผนกำรเรียน 15 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 
 
 

ส่งข้อมูลรำยวิชำ ให้คณะจัดชื่ออำจำรยผ์ู้สอน
ในภำคกำรศึกษำนั้นๆ 

- บันทึกข้อควำม 
- ข้อมูลรำยวิชำ 
- แบบฟอร์มสรุปชั่วโมงสอน 

10 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 
 
 

บันทึกชื่ออำจำรย์ผู้สอน-กลุ่มเรียน ลงใน
ฐำนข้อมูล  เพือ่ให้นักศึกษำเข้ำจองรำยวิชำ
ทำง Internet ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด   

- ข้อมูลรำยกำร 
จัดสอน 
 

7 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 ประสำนเจ้ำหนำ้ที่ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ เพื่อขอ
ข้อมูลห้องสอบ 

-บันทึกข้อควำม 5 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 น ำข้อมูลรำยกำรจัดสอนมำจัดตำรำงเรียน-
ตำรำงสอนให้แล้วเสร็จตำมวันเวลำที่ก ำหนด 

- ข้อมูลอำจำรย ์
- ข้อมูลสำขำวิชำ 
- จ ำนวนนักศึกษำ 
- ข้อมูลหอ้งเรียน 

30 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 น ำข้อมูลที่จัดตำรำงเรียนเสร็จเรียบร้อยมำ
ตรวจสอบควำมถูกต้อง  

- พิมพ์ตำรำงเรียน
ตำรำงสอนอำจำรย ์

3 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 
 จัดท ำส ำเนำต้นฉบบัเพื่อท ำกำรเข้ำรูปเลม่  - ส ำเนำต้นฉบับ 2 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1

ประเภทนักศึกษำ 

 - ถ่ำยเอกสำรส ำเนำตำรำงเรียน-ตำรำงสอน
จัดท ำรูปเล่ม 
- บันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี 

-รูปเล่มตำรำงเรียน 
ตำรำงสอน 
- แผ่นซีดี 

3 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 ส่งรูปเล่มตำรำงเรียน-ตำรำงสอน และแผ่นซีดี 
ให้ทำงคณะ แจกนกัศึกษำและอำจำรยผ์ู้สอน 

- มีรูปเล่มตำรำงเรียน-
ตำรำงสอน 
- แผ่นซีดี 

1 ชั่วโมง 

 น ำข้อมูลตำรำงเรียน ตำรำงสอนที่เสร็จสมบูรณ์ 
ประกำศหน้ำเว็บไซต์ของกลุ่มงำนส่งเสริม
วิชำกำร 

www.nsru.ac.th/apr 1 ชั่วโมง 

    

จัดพิมพ์รำยชือ่ บันทกึข้อมูลวิชำ
ลงโปรแกรม 

A 

ค ำนวณวิชำศึกษำทั่วไป 

บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมจัด
ตำรำงเรียน 

ตรวจทำนแผนกำรเรียน 

ส่งรำยกำรจัดสอนให้คณะ 

บันทึกข้อมูลรำยกำรจัดสอน 

ส ำรวจห้องสอบ 
 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

จัดท ำต้นฉบับ 

ท ำรูปเล่มตำรำงสอน-แผ่นซีดี 

เสนอคณะ 

ประกำศเว็บไซต์ส่งเสริมวิชำกำร 

จัดตำรำงเรียน-ตำรำงสอน 

A 



แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 
 

แก้ไขข้อมูลตำรำงเรียน ตำรำงสอนหลังจำก
เปิดภำคกำรศึกษำ 30 วัน เพื่อใหข้้อมูลถูกต้อง 
เพื่อเป็นข้อมูลจัดตำรำงสอบต่อไป 

- บันทึกข้อควำมจำกคณะ 5 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 
 

มีข้อมูลรำยวิชำจัดสอนในภำคกำรศึกษำนั้นๆ
ในฐำนข้อมูลโปรแกรมกำรจัดตำรำงสอบ 

- ข้อมูลรำยวิชำ - 

 
 

ประสำนคณะเพื่อขอขอ้มูลชื่ออำจำรยก์ ำกับ
กำรสอบทำงคณะต่ำงๆเพื่อน ำมำบันทึกใน
ฐำนข้อมูลโปรแกรมกำรจัดตำรำงสอบ 

- ใบบันทึกข้อควำม 10 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 น ำข้อมูลชื่ออำจำรย์ก ำกับกำรสอบมำบนัทึกลง
ในฐำนข้อมูล 

- ข้อมูลชื่ออำจำรยก์ ำกบั
กำรสอบ 

1 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 
 

ประสำนเจ้ำหนำ้ที่ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ เพื่อขอ
ข้อมูลห้องสอบ 

- ใบบันทึกข้อควำม 5 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 น ำข้อมูลที่ตรวจสอบควำมถกูต้องในฐำนข้อมูล
โปรแกรมตำรำง  มำท ำกำรจัดตำรำงสอบและ
ก ำกับกำรสอบในระยะเวลำที่ก ำหนด 

- ข้อมูลรำยวิชำ 
- ข้อมูลอำจำรย ์
- ข้อมูลสำขำวิชำ 
- จ ำนวนนักศึกษำ 
- ข้อมูลหอ้งสอบ 

30 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 น ำข้อมูลที่จัดตำรำงสอบเสร็จเรียบร้อยมำ
ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

- พิมพ์ตำรำงสอบตำรำง
ก ำกับกำรสอบ 

3 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 จัดท ำส ำเนำต้นฉบบัเพื่อท ำกำรเข้ำรูปเลม่  - ส ำเนำต้นฉบับ 2 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 - ถ่ำยเอกสำรส ำเนำตำรำงสอบ-ตำรำงก ำกับ
กำรสอบจัดท ำรูปเล่ม 
- บันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี 

-รูปเล่มตำรำงสอบ-ตำรำง
ก ำกับกำรสอบ แผ่นซีดี 

3 วัน/1ภำคกำรศึกษำ/1
ประเภทนักศึกษำ 

 ส่งรูปเล่มตำรำงสอบ-ตำรำงก ำกับกำร สอบ 
และแผ่นซีดี ให้ทำงคณะ แจกนักศึกษำและ
อำจำรย์ผู้สอน 

- มีรูปเล่มตำรำงสอบ-ตำรำง
ก ำกับกำรสอบ  แผ่นซีดี 

1 ชั่วโมง 

 น ำข้อมูลตำรำงสอบ-ตำรำงก ำกับกำร ทีเ่สร็จ
สมบูรณ์ ประกำศหน้ำเว็บไซต์ของกลุ่มงำน
ส่งเสริมวิชำกำร 

www.nsru.ac.th/apr 1 ชั่วโมง 

 รอบระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมปฏิทินวิชำกำร 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตำมบันทกึ
ข้อควำมจำกคณะ 

ข้อมูลรำยวิชำ 

ประสำนคณะ 
 

บันทึกชื่ออำจำรย์ก ำกับกำรสอบ 
 

A 

จบ 

ส ำรวจห้องสอบ 
 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
 

จัดท ำต้นฉบับ 

ท ำรูปเล่มตำรำงสอบ-แผ่นซีดี 

ประกำศเว็บไซต์ส่งเสริมวิชำกำร 
 

เสนอคณะ 

จัดตำรำงสอบ-ก ำกับกำรสอบ 
 



         3.3  งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอน    
                 3.3.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                        1) รองผู้อ ำนวยกำรผู้รับผิดชอบกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
              2) หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 3) บุคคลำกรในกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
                       4) ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
                 3.3.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
1.งำนวำงพัฒนำคุณภำพหลักสตูรและกำรสอน (โครงกำรจัดอบรมต่ำงๆ) ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

   

 
 
 

-จัดท ำโครงกำร Active learning 
-จัดท ำโครงกำรอบรมอำจำรย์ใหม ่
-จัดท ำโครงกำรจัดท ำรำยวิชำศึกษำทั่วไป พ.ศ.
2558 
-จัดท ำโครงกำรอบรมอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตำมกรอบ TQF  กำรจัดท ำ มคอ2 -7 
-จัดท ำโครงกำรสนับสนุนกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร 
-จัดท ำโครงกำรอบรมกำรใช้โปรแกรม TQF-IS 

-โครงกำรพัฒนำ
อำจำรย ์

2 วัน/ 
1 โครงกำร 

 -ประชุมบุคลำกรกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
 
 

-บันทึกข้อควำม 1 วัน/1 โครงกำร 

 
 

-ประสำนงำนวิทยำกร หอ้งอบรม จัดอำหำร  ของที่
ระลึก  ประสำนงำนห้องพักและรถรับสง่ 
 

-ใบจองห้องอบรม 
-ใบจองรถรับส่ง 

1 วัน/1 โครงกำร 

 -จัดประชุมแผนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

-ค ำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

3 วัน/ 
1 โครงกำร 

 
 

-ท ำหนังสือเชิญวิทยำกรอบรม -หนังสือเชิญวิทยำกร 1 วัน/1 โครงกำร 

 
 

-ท ำบันทึกข้อควำมขอรำยชื่ออำจำรย์ที่เข้ำรับกำร
อบรม 

-บันทึกข้อควำม 1 วัน/1 โครงกำร 

 
 

-จัดเตรียมเอกสำรอบรม  -เอกสำรกำรอบรม 1 วัน/1 โครงกำร 

 
 

-ด ำเนินกำรจัดอบรมตำมโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ -วีดีโออบรม 6 วัน/1 โครงกำร 

 -ประเมินผลโครงกำร -แบบประเมินควำมพึง
พอใจ 

2 วัน/1 โครงกำร 

 
 

-จัดท ำสรุปและรำยงำนโครงกำร -เล่มสรุปโครงกำร 2 วัน/1 โครงกำร 

 รวมระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 20 วัน 
 

 
 

เร่ิม 

จัดท ำโครงกำรที่ได้รับอนุมัติตำม
ปีงบประมำณ 

ท ำหนังสือเชิญวิทยำกร 

ท ำหนังสือเชิญอำจำรย์ไปยังคณะ 

ถ่ำยเอกสำรอบรม 

ด ำเนินกำรจัดอบรม 

จัดประชุมแผนกำรด ำเนินงำน 

ประชุมบุคลำกรกลุ่มงำนส่งเสริม
วิชำกำร 

ประสำนงำนจัดอบรม 

จัดท ำเล่มสรุปโครงกำร 

ด ำเนินกำรจัดอบรม 

จบ 



    3.4  งานบริการวิชาการ โดยประสำนงำนกับคณะต่ำง ๆ เรื่อง 
 1)  รับค ำร้องลงเพ่ิมนักศึกษำภำคปกติ – ภำคกศ.บป. ศูนย์กำรศึกษำต่ำงๆ 
 2)  ตรวจค ำร้องขอโอนผลกำรเรียน และขอยกเว้นรำยวิชำ 
 3)  บริกำรวิชำกำร อ่ืนๆ 
           3.4.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                 1) รองผู้อ ำนวยกำรผู้รับผิดชอบกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
        2) หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร  3) บุคลำกรในกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
                 4) นำยธรรมนญู จูฑำ            5) ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

3.4.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม  ระยะเวลา 

1.งำนบริกำรวชิำกำร (รบัค ำร้องลงเพิ่มนักศึกษำภำคปกติ – ภำคกศ.บป. ศูนย์กำรศึกษำตำ่งๆ) ตำมปฏิทนิ
วิชำกำร 

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 

 
  คิดต่อ 1 ภำค

กำรศึกษำรวมภำค
ปกติ ภำคกศ.บป. 

 
 

ถ่ำยเอกสำรค ำร้องลงเพิ่มรำยวิชำ 
 

-ค ำร้องขอลงเพิ่ม 1 ชั่วโมง 

 
 
 

ท ำป้ำยประกำศขั้นตอนกำรเขยีนค ำร้องขอลงเพิ่ม
และพิมพ์รำยวิชำที่เปิดสอนของภำคเรียนนั้นๆ 
 

-ป้ำยอธิบำยกำร
ลงทะเบียนวิชำเพิ่ม(ฟวิ
เจอร์บอร์ด) 
 

2 ชั่วโมง 

 
 

ให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรเขียนค ำร้องแกน่ักศึกษำ -จ ำนวนบัตรคิว - 
 

 
 
 

ตรวจค ำร้องของนักศึกษำที่มำยื่นขอลงเพิ่ม ลงเลขที่
ค ำร้องและให้นักศึกษำลงชื่อส่งเป็นหลักฐำน 
 

-สมุดรับค ำร้องลงเพิ่ม 
-จ ำนวนนักศึกษำที่มำ
ส่งค ำร้องลงเพิ่ม(2000 
ชุด/1ภำคกำรศึกษำ) 

จ ำนวนนกัศึกษำ 
2000 คนตอ่ 1 เทอม 
1 ชม.ตรวจได้ 4 คน/

เจ้ำหน้ำที่ 1 คน 

 
 
 

น ำค ำร้องเข้ำแฟ้มเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรฯหรือรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรฯท่ีได้รับมอบหมำยและน ำค ำร้องออกจำก
แฟ้มแยกตำมเลขที่ค ำร้องเพื่อให้นักศึกษำมำรับค ำ
ร้องลงเพิ่มคืน 

-ค ำร้องที่ได้รับกำร
อนุมัติ 

- 

 
 
 

นักศึกษำมำรับค ำร้องคืนลงชื่อในสมุดรับค ำร้องลง
เพิ่ม  น ำไปฝนรหัสที่กลุ่มงำนทะเบยีน 

-สมุดรับค ำร้องลงเพิ่ม 
-จ ำนวนนักศึกษำที่มำ
รับค ำร้องลงเพิ่ม(2000 
ชุด/1 ภำคกำรศึกษำ) 

- 

  
128  ชั่วโมง /1 เทอม (128*3=384 ชม ) 

 

 
 
 
 

เร่ิม 

ถ่ำยเอกสำรค ำร้อง 

จัดท ำป้ำยประกำศกำร
ลงทะเบียนวิชำเลือกเสรีและ
พิมพ์รำยวิชำเรียนทั้งหมด 

บริกำรให้ค ำปรึกษำแก่นกัศึกษำ 

ตรวจค ำร้องขอลงเพิ่ม 

เสนอผู้อ ำนวยกำร สนส หรือรอง
ผู้อ ำนวยกำร สนส. ลงนำม 

ส่งคืนค ำร้องขอลงเพิ่ม 

จบ 



กิจกรรม  ระยะเวลา 
2.งำนบริกำรวชิำกำร (งำนทุนอุดมศึกษำเพื่อพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 
 

  1 ปีกำรศึกษำ 

 
 

จัดท ำโครงกำรทุนอุดมศึกษำเพือ่พัฒนำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนกัส่งเสริมฯ 
เสนอรองอธิกำรบดี เสนออธกิำรบด ี

-โครงกำรทุนภำคใต้ 1 วัน 

 
 
 

จัดท ำหนังสือไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ เร่ืองที่นั่งเรียนและคุณสมบัตินักศึกษำ
ตำมสำขำวิชำที่ให้ทุน 

-หนังสือภำยนอกถึง
สกอ 

1 ชั่วโมง 

 
 
 

ติดต่อประสำนงำนกับส ำนกัคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ 

 10 นำท ี

 
 

รับรำยงำนตัวนักศึกษำทุนฯ เขำ้ศึกษำทีต่ำม
ประกำศของ สกอ 

-เอกสำรรับรำยงำนตัว 2 ชั่วโมง 

 
 

จัดท ำหนังสือแจ้งผลกำรรำยงำนตัว ไปยัง สกอ -หนังสือส่ง สกอ 1 ชั่วโมง 

 
 
 

จัดท ำหนังสือส่งรำยชื่อนกัศึกษำทุน พรอ้มแนบ
ส ำเนำสมุดบัญชีธนำคำรของมหำวิทยำลัย ไปยัง 
สกอ 

-หนังสือส่ง สกอ 1 ชั่วโมง 

 
 

ด ำเนินท ำกำรเบิกเงินทุนให้นักศึกษำที่ได้รับทุน
ทั้งหมด 

-เอกสำรกำรเบิกเงินทุน 1 ชั่วโมง 
 

 ดูแล และเป็นที่ปรึกษำให้นักศึกษำทุนฯ จัดหำ
หอพักให้นกัศึกษำ จัดท ำแฟ้มบันทกึเวลำกำร
ช่วยงำนของนักศึกษำทุน จ ำนวน  17 คน 

-บันทึกข้อควำมขอให้
นักศึกษำเข้ำอยู่หอพัก 

1 ชั่วโมง/1คน/1 เดอืน 
17ชม*12ด. 

204 

 
 
 

1 ปี  217.10 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เร่ิม 

จัดท ำโครงกำร 

จัดท ำหนังสือส่ง สกอ 

ติดต่อประสำนงำนทำงโทรศัพท ์

รับรำยงำนตัวนักศึกษำ 

จัดท ำหนังสือส่ง สกอ 

จัดท ำหนังสือส่ง สกอ 

เบิกเงินทุนให้นักศึกษำ 

เป็นที่ปรึกษำให้นักศึกษำทุนฯ 

จบ 



กิจกรรม  ระยะเวลา 
3.งำนบริกำรวชิำกำร (สำรสนเทศงำนหลักสตูรและแผนกำรเรียน) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 ส ำรวจข้อมูลที่ต้องกำรปรับปรุงแก้ไข จำก
ฐำนข้อมูลกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอบ 
- ข้อมูลตำรำงเรียน 
- ข้อมูลตำรำงสอบ 
- ข้อมูลตำรำงสอนส ำหรับอำจำรย ์
- ข้อมูลตำรำงคู่คุมสอบส ำหรับอำจำรย ์

- ข้อมูลตำรำงเรียน 
- ข้อมูลตำรำงสอบ 
- ข้อมูลตำรำงสอน
ส ำหรับอำจำรย ์
- ข้อมูลตำรำงคู่คุมสอบ
ส ำหรับอำจำรย ์

1 วัน = 7 ชม 

 ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องกอ่นกำรปรับปรุงแก้ไข
เผยแพร่บน http://arp.nsru.ac.th 
- ข้อมูลตำรำงเรียน (ก่อนเปิดภำคเรียน 1 เดือน) 
- ข้อมูลตำรำงสอบ (ก่อนสอบ  15 เดือน) 
- ข้อมูลตำรำงสอนส ำหรับอำจำรย ์
- ข้อมูลตำรำงคู่คุมสอบส ำหรับอำจำรย ์

- ข้อมูลตำรำงเรียน 
- ข้อมูลตำรำงสอบ 
- ข้อมูลตำรำงสอน
ส ำหรับอำจำรย ์
- ข้อมูลตำรำงคู่คุมสอบ
ส ำหรับอำจำรย ์

3 วัน = 21 ชม. 

 รับไฟล์ข้อมูล 
- ข้อมูลตำรำงเรียน 
- ข้อมูลตำรำงสอบ 
- ข้อมูลตำรำงสอนส ำหรับอำจำรย ์
- ข้อมูลตำรำงคู่คุมสอบส ำหรับอำจำรย ์
 

รับไฟล์ข้อมูล 
- ข้อมูลตำรำงเรียน 
- ข้อมูลตำรำงสอบ 
- ข้อมูลตำรำงสอน
ส ำหรับอำจำรย ์
- ข้อมูลตำรำงคู่คุมสอบ
ส ำหรับอำจำรย ์

1 วัน = 7 ชม. 

 ส ำรวจข้อมูลที่ต้องกำรปรับปรุงแก้ไข จำก
ฐำนข้อมูลกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอบ 
- ข้อมูลตำรำงเรียน 
- ข้อมูลตำรำงสอบ 
- ข้อมูลตำรำงสอนส ำหรับอำจำรย ์
- ข้อมูลตำรำงคู่คุมสอบส ำหรับอำจำรย ์

- ข้อมูลตำรำงเรียน 
- ข้อมูลตำรำงสอบ 
- ข้อมูลตำรำงสอน
ส ำหรับอำจำรย ์
- ข้อมูลตำรำงคู่คุมสอบ
ส ำหรับอำจำรย ์

1 วัน = 7 ชั่วโมง 
 

  
รวมเวลำ  42   ชั่วโมง 

 
 

  

เร่ิม 

ส ำรวจข้อมูลที่ต้องกำรปรับปรุง
แก้ไข 

ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องกอ่นกำร
ปรับปรุ่งแก้ไขเผยแพร่ 

http://arp.nsru.ac.th 
 

ผลกำร
ตรวจสอบ 

น ำข้อมูลที่ต้องกำรปรับปรุงแก้ไข
เผยแพร่บน 

http://arp.nsru.ac.th 
รำยงำนมอบงำนของโรงพิมพ์

จบ 



กิจกรรม  ระยะเวลา 
4.งำนบริกำรวชิำกำร (สื่อโสตทศันูปกรณ์) ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 
 

 
 

  

 รับเรื่องกำรขอใช้บริกำรจำกนักศึกษำหรืออำจำรย์
ผู้สอน 

  *นศ.แจ้งเจ้ำหน้ำที่ได้
ที่ห้องท ำงำน หรือทำง
โทรศัพท์ 

5  นำท ี

 เปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์ที่ช ำรุด 
 
 

 20  นำท ี

 ลงบันทึกรำยละเอียดกำรเปลี่ยน, ซ่อมลงในใบ
บริกำรงำนโสตทัศนูปกรณ์ 
 
 

ใบบันทึกกำรบรกิำร
โสตทัศนูปกรณ์ 

5  นำท ี

  
รวมเวลำที่ใช้ปฏิบัติงำน 30 นำที 

 
 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
5.งำนบริกำรวชิำกำร (ซ่อมบ ำรงุ สื่อโสตทัศนูปกรณ์) ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

   

 รับเรื่องกำรขอใช้บริกำรจำกนักศึกษำหรือ
อำจำรย์ผู้สอน 
 

  *นศ.แจ้งเจ้ำหน้ำท่ี
ได้ท่ีห้องท ำงำน หรือ
ทำงโทรศัพท์ 

 
5  นำที 

 ตรวจสอบควำมเสียหำยเบื้องต้นเปล่ียนหรือ
ซ่อมอุปกรณ์ท่ีช ำรุด 
 

 20  นำที 

 หำกไม่สำมำรถตรวจสอบได้ให้ด ำเนินกำรแจ้ง 
ร้ำนซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีได้รับควำมเสียหำย 
 

ใบบันทึกกำรบริกำร
โสตทัศนูปกรณ์ 

60 นำที 

 บันทึกและรับใบส่งซ่อมจำกร้ำนท่ีรับซ่อม และ
วันนัดรับของซ่อม 
 

ใบบันทึกกำรบริกำร
โสตทัศนูปกรณ์ 

รวมเวลำท่ีใช้
ปฏิบัติงำน 
15 นำที 
 

 รับเครื่องซ่อมคืนและติดในห้องเรียนท่ี รับ
เครื่องมำ 
 
 

ใบบันทึกกำรบริกำร
โสตทัศนูปกรณ์ 

20 นำที 

 รวมเวลำท่ีใช้ปฏิบัติงำน  2  ชั่วโมง 
 

  

เริ่ม 

รับเรื่องขอใช้บริกำร 

บริกำรเปลี่ยนซ่อมอุปกรณ์ท่ีช ำรุด 

บันทึกลงใบงำนบริกำรงำน
โสตทัศนูปกรณ์ 

จบ 

เริ่ม 

รับเรื่องขอใช้บริกำร 

บริกำรเปลี่ยนซ่อมอุปกรณ์ท่ีช ำรุด 

บันทึกลงใบงำนโสตทัศนูปกรณ์ 

บันทึกและรับใบส่งซ่อมจำกร้ำน
ท่ีรับซ่อม และวันนัดรับของซ่อม 

รับเครื่องซ่อมคืนและติดใน
ห้องเรียนท่ี รับเครื่องมำ 

จบ 



 

    3.5  งานเอกสารหลักสูตรและคู่มือ   
           3.5.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                     1) รองผู้อ ำนวยกำรผู้รับผิดชอบกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
        2) หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร                     3) บุคลำกรในกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
                     4) ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
           3.5.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  ระยะเวลา 
งำนเอกสำรคู่มือนักศึกษำ ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 จัดประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือนกัศึกษำโดยมี
กรรมกำรแต่ละคณะเข้ำร่วมกำรประชุม 
 

ค ำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรจัดท ำ
คู่มือนักศึกษำ 
 

1 วัน = 7 ชม 

 จัดส่งข้อมูลที่ต้องกำรให้แต่ละคณะตรวจแก้ไข 
-ไฟล์ข้อมูล ชื่อและ คุณวุฒิของอำจำรยแ์ต่ละคณะ 
-ไฟล์ข้อมูล หลกัสูตรในแต่ละคณะรับผิดชอบ 
-ไฟล์ข้อมูล  ประกำศและ กฏระเบียบของ
มหำวิทยำลัย 

-ไฟล์ข้อมูล ชื่อและ 
คุณวุฒิของอำจำรยแ์ต่
ละคณะ 
-ไฟล์ข้อมูล หลกัสูตรใน
แต่ละคณะรับผิดชอบ 

15 วัน = 105 ชม. 

 รับไฟล์ข้อมูลที่ต้องกำรให้แต่ละคณะตรวจแก้ไข
และท ำกำรแก้ไขไฟล์ส่งตรวจสอบให้คณะทรำบอีก
ครั้ง 
-ไฟล์ข้อมูล ชื่อและ คุณวุฒิของอำจำรยแ์ต่ละคณะ 
-ไฟล์ข้อมูล หลกัสูตรในแต่ละคณะรับผิดชอบ 
-ไฟล์ข้อมูล  ประกำศและ กฏระเบียบของ
มหำวิทยำลัย 

-ไฟล์ข้อมูล ชื่อและ 
คุณวุฒิของอำจำรยแ์ต่
ละคณะ 
-ไฟล์ข้อมูล หลกัสูตรใน
แต่ละคณะรับผิดชอบ 

10 วัน = 70 ชม. 

 แก้ไขไฟล์ข้อมูลส่งให้คณะตรวจแก้ไขและท ำกำร
แก้ไขไฟล์ส่งตรวจสอบให้คณะทรำบอกีครั้ง 
-ไฟล์ข้อมูล ชื่อและ คุณวุฒิของอำจำรยแ์ต่ละคณะ 
-ไฟล์ข้อมูล หลกัสูตรในแต่ละคณะรับผิดชอบ 
-ไฟล์ข้อมูล  ประกำศและ กฎ ระเบยีบของ
มหำวิทยำลัย 

-ไฟล์ข้อมูล ชื่อและ 
คุณวุฒิของอำจำรยแ์ต่
ละคณะ 
-ไฟล์ข้อมูล หลกัสูตรใน
แต่ละคณะรับผิดชอบ 

10 วัน = 70 ชม. 

 จัดท ำต้นฉบับ ส่งพิมพ ์
 

 30 วัน = 210 ชม. 

 รับคู่มือนักศึกษำจำกจำกรส่งมอบงำนของโรงพิมพ์ 
 

 1 วัน = 7ชั่วโมง 
 

 ท ำกำรแจกจำ่ยคู่มือนกัศึกษำในวันรับรำยงำนตัว
ของแต่ละปีกำรศึกษำ 

คู่มือนักศึกษำในแต่ละปี
กำรศึกษำ 

2 วัน = 14 ชั่วโมง 
 

  
รวมเวลำ   483 ชั่วโมง 

 
  

เร่ิม 

แก้ไขไฟล์ข้อมูลส่งให้คณะตรวจ
แก้ไข 

จัดท ำต้นฉบับ ส่งพิมพ ์
 

รับคู่มือนักศึกษำจำกจำกรส่ง
มอบงำนของโรงพิมพ์มอบงำน

แจกจำ่ยคู่มือนกัศึกษำในวันรับ
รำยงำนมอบงำนของโรงพิมพ์

จัดประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำ
คู่มือนักศึกษำ 

จัดส่งข้อมูลที่ต้องกำรให้แต่ละ
คณะตรวจแก้ไข 

 

รับไฟล์ข้อมูลที่
ต้องกำรให้แต่ละ
คณะตรวจแก้ไข
และท ำกำร

จบ 



4. ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  
     4.1  งานบริหารทั่วไป     
             4.1.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                     1) รองผู้อ ำนวยกำรผู้รับผิดชอบส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย  
           2) หัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 3) บุคคลำกรในส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
                    4) ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
              4.1.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1.งำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนสำรบรรณ) ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

   

 รับหนังสือจำกส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน/ฝ่ำยธุรกำร/หน่วยงำน/บุคคลทั่วไป/
นักศึกษำ 

-  หนังสือภำยนอก/
หนังสือภำยใน 2 - 3 นำที/เรื่อง 

 -  ลงทะเบียนหนังสือรับภำยนอก 
- ลงทะเบียนหนังสือรับภำยใน 

- หนังสือภำยนอก/
หนังสือภำยใน 
- สมุดทะเบียน 

2 - 3 นำที/เรื่อง 

 - จัดเตรียมใส่แฟ้มเสนอผู้บริหำร/หัวหนำ้หน่วยงำน
ตำมล ำดับชั้น 

- หนังสือภำยนอก/
หนังสือภำยใน 
- แฟ้มเสนอลงนำม
ตำมล ำดับชั้นควำมเร็ว
ของหนังสือ 

1 วัน 

 - ด ำเนินกำรตำมกำรสั่งกำร/ 
จัดท ำส ำเนำแจ้งผู้เกี่ยวขอ้ง/ประชำสัมพนัธ์ 

- หนังสือภำยนอก/
หนังสือภำยใน 
- จัดท ำส ำเนำ 
 

1 วัน 

 - จัดเก็บหนังสือภำยอก/ภำยใน เข้ำแฟม้เรียง
ตำมล ำดับ และ ป ีพ.ศ. 

- แฟ้มจัดเก็บเอกสำร 
- ตู้จัดเก็บเอกสำคร 

2 - 3 นำที/เรื่อง 

 รวมระยะเวลำกำรด ำเนินงำน จ ำนวน  2 วัน 9 นำที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มกระบวนกำร 

หนังสือภำยใน/หนังสือภำยนอก 

ลงทะเบียนหนังสือรับ 

เสนอหัวหน้ำหน่วยงำน 

ด ำเนินกำรตำมกำรสั่งกำร 
 

เก็บเข้ำแฟ้ม 

สิ้นสุดกระบวนกำร 



กิจกรรม ระยะเวลา 
2.งำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนกำรประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำรบัณฑิตศึกษำ,ประชุมคณะกรรมกำร
บัณฑิตศึกษำ) 

ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

   

 -  ก ำหนดวันประชุม 
-  จัดท ำหนังสือเชิญประชุม (ตำมรำยชือ่
คณะกรรมกำรวิชำกำรบัณฑิตศึกษำ และ
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ) 
-  จัดส่งหนังสือเชิญประชุม 

-  หนังสือเชิญประชุม 

5 วัน 

 -  ขอข้อมูลระเบยีบวำระกำรประชุมที่ อธิกำรบดี 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร หวัหน้ำส ำนกังำนบัณฑิต
วิทยำลยั หรอืตำมที่คณะกรรมกำรเสนอ 
-  จัดท ำใบลงรำยชื่อผู้เข้ำรว่มประชุม 
-  จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม 
-  จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 

-  เอกสำรเรื่องที่
คณะกรรมกำรต้องกำร
เสนอน ำเข้ำที่ประชุม 
-  ระเบยีบวำระกำร
ประชุม 
-  เอกสำรประกอบกำร
ประชุม 

2 วัน 

 -  จดบันทึกกำรประชุม 
-  บันทกึเสียงกำรประชุม 

-  เอกสำรจดบันทึกกำร
ประชุม 
-  ไฟล์เสียงบันทึกกำร
ประชุม 

4 ชั่วโมง 

 -  จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
-  เสนอผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

 -  รำยงำนกำรประชุม 
1 วัน 

 
 
 

 
รวมระยะเวลำด ำเนินกำร 8 วัน 4 ชั่วโมง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิม 

จัดท ำหนังสือเชิญประชุม 

จัดเตรียมเอกสำร 
และจัดท ำวำระกำรประชุม 

จดบันทึกกำรประชุม 

จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

สิ้นสุดกระบวนกำร 



กิจกรรม ระยะเวลา 
3.งำนบริหำรงำนทั่วไป (กำรจัดท ำงบประมำณประจ ำป)ี ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

บันทึกข้อควำมแจ้งสำขำวิชำ ส่งประมำณกำร
รับนักศึกษำ และ แผนกำรเรียน  

บันทึกข้อควำม 5 วัน 

 - สรุปข้อมูลจำกทุกสำขำวิชำ  
- สรุปจ ำนวนนักศึกษำคงค้ำง 
- คิดประมำณกำรรำยรับ ตำมอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยฯ  

- แบบกรอกข้อมูล 
สำขำวิชำ 
- ประกำศอัตรำ
ค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ 

2 วัน 

 จัดท ำประมำณกำรรำยจ่ำย 
 

กรอบงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำ
สำขำวิชำ 

3 วัน 

 - ประชุมกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ  
- ประชุมกรรมกำร (สนส.) 
 
 
 
 

ประมำณกำรรำยจ่ำย 1 วัน 

 จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณประจ ำปีตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

- ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ส ำนักงำน 
- ประเด็นยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย 

2 วัน 
 
 

 ชี้แจงงบประมำณต่อคณะอนุกรรมกำร
งบประมำณมหำวิทยำลัย 
 

ค ำขอตั้งงบประมำณ
ประจ ำปี(สนว.357) 

1 วัน 

 - เสนอขออนุมัติสภำมหำวิทยำลัย ค ำขอตั้งงบประมำณ
ประจ ำปี(สนว.357) 
 
 
 
 

1 วัน 
 

  
รวมระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 15 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มกระบวนกำร 

วิเครำะห์ข้อมูล 

จัดท ำประมำณกำรรำยจ่ำย 

เสนอกรรมกำรฯ 
พิจำรณำ 

จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ 

ชี้แจงงบประมำณ 

เสนอกรรมกำรฯ 
พิจำรณำ 

สิ้นสุดกระบวนกำร 



กิจกรรม ระยะเวลา 
4.งำนบริหำรงำนทั่วไป (กำรเบกิจ่ำยเงินค่ำตอบแทน) ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

   

 - จัดพิมพ์แบบขอเบิกจ่ำยเงิน 
- แนบเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย 
- ผู้เบิกลงนำมขอเบิกเงิน 
- ประธำนสำขำวิชำลงนำมรับรองกำรเบิกจ่ำย 

- แบบขออนุมัติเบิก
เงินค่ำตอบแทน 

15นำที 

 - ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
- ตรวจสอบหลักฐำน 
 
 

- แบบขอเบิกเงิน
ค่ำตอบแทน 

5นำที 

 บันทึกรำยกำรขอเบิกเงินในระบบกำรเงิน 3 มิติ 
 
 

โปรแกรมระบบตัด
ยอดเงิน 3 มิติ 

5นำที 

 บันทึกข้อมูลลงบัญชี 
ควบคุมกำรเบิกจ่ำย 
 

บัญชีควบคุมกำร
เบิกจ่ำย 
 

5 นำที 

 หัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
ลงนำม 
 

- แบบขอเบิกเงิน
ค่ำตอบแทน 

30 นำที 
 
 

 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนพิจำรณำลงนำมอนุมัติกำรเบิก   
 
 
 

- แบบขอเบิกเงิน
ค่ำตอบแทน 

1 วัน 
 
 

 ส ำเนำเรื่องเบิกจ่ำยเก็บไว้เป็นหลักฐำน 
 

ส ำเนำแบบขออนุมัติ
เบิกจ่ำยเงิน 
 

5 นำที 

 ส่งเรื่องเบิกจ่ำย ยังฝ่ำยกำรเงิน - แบบขอเบิกเงิน
ค่ำตอบแทน 

10 นำที 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิม 

จัดพิมพ์แบบขอเบิกจ่ำยเงิน 

บันทึกกำรเบิกจ่ำย 
ในระบบกำรเงิน 3 มิต ิ

 

ตรวจสอบหลักฐำน 

หัวหน้ำส ำนักงำนฯ ลงนำม 

ผู้อ ำนวยกำร
พิจำรณำ 

บันทึกข้อมูลลงบัญช ี
ควบคุมกำรเบิกจำ่ย 

 

ฝ่ำยกำรเงินด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน 

ส ำเนำเร่ืองเบิกจ่ำยเกบ็ไว้เป็น
หลักฐำน 

สิ้นสุดกระบวนกำร 



 

กิจกรรม ระยะเวลา 
5.งำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนกำรเงินและพัสด)ุ ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

   

 - ส ำรวจควำมต้องกำร/ตรวจสอบคุณลักษณะ/
ตรวจสอบรำคำ 
- ติดต่อผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง 
- ขอใบเสนอรำคำ 
- จัดท ำเร่ืองจัดซ้ือ-จัดจ้ำง 

- ใบเสนอรำคำ 
- แบบขออนุมัติเบิก
พัสดุ/ครุภัณฑ์ 

15 นำที 

 - เจ้ำหนำ้ที่พัสดุส ำนกังำน ลงนำม 
- หวัหน้ำพัสดุลงนำม 
- ผู้อ ำนวยกำรฯ ให้ควำมเห็นชอบพร้อมแต่งต้ัง
กรรมกำรตรวจรับพัสด ุ

แบบขออนุมัติเบกิพัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

20 นำที 

 - จัดท ำใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้ำง ในระบบกำรเงิน 3 มิติ 
 
 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้ำง 5 นำท ี

 - ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำงส่งมอบพัสด ุ

 
 

พัสดุที่ส่งซ้ือ/สั่งจ้ำง 1 วัน 

 กรรมกำรตรวจรับตรวจสอบ - แบบขออนุมัติเบิก
พัสดุ/ครุภัณฑ์ 
- พัสดุที่ส่งซ้ือ/สั่งจ้ำง 

1 วัน 

 เจ้ำหน้ำที่พัสดุตรวจสอบรำยผลกำรกำรตรวจรับ 
เสนอผู้อ ำนวยกำรอนุมัติให้เบกิจ่ำยเงินให้ผู้ขำย/ 
ผู้รับจ้ำง 

แบบขออนุมัติเบกิพัสดุ/
ครุภัณฑ์ 
 

15 นำที 

 ส ำเนำเร่ืองเบิกจ่ำยเกบ็ไว้เป็นหลักฐำน 
 

ส ำเนำแบบขออนุมัติ
เบิกพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 

5 นำท ี

 ส่งเร่ืองเบิกจ่ำย ยังฝ่ำยกำรเงิน แบบขออนุมัติเบกิพัสดุ/
ครุภัณฑ์ 
 

10 นำที 

 รวมระยะเวลำด ำเนินกำร จ ำนวน 2 วัน 70 นำที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมกระบวนกำร 

กรรมกำรตรวจรับ 

รำยงำนผลกำรตรวจรับ 

จัดท ำเอกสำรขออนุมัติจัดชื้อ-จัด
จ้ำงในระบบกำรเงิน 3 มิต ิ

ตรวจสอบ 

จัดท ำใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้ำง 

ผู้ขำย/ผู้รับจำ้งส่งมอบพัสดุ 
(ตำมเง่ือนไขของใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้ำง) 

ส่งฝ่ำยกำรเงินด ำเนินกำรเบิกจำ่ยเงิน
ให้กับผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง 

ส ำเนำเร่ืองเบิกจ่ำยเกบ็ไว้เป็นหลักฐำน 

สิ้นสุดกระบวนกำร 



     4.2  งานวิชาการบัณฑิตศึกษา    
             4.2.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                      1) รองผู้อ ำนวยกำรผู้รับผิดชอบส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย  
        2) หัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย  3) บุคลำกรในส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
                     4) ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
             4.2.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1.งำนวิชำกำร (งำนรบัสมัครนักศึกษำ) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

ประชุมวำงแผน 
 

  

 
 

- จัดท ำประกำศรับสมัคร 
- จัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ ์
 

- ประกำศรับสมัคร 
- เอกสำร
ประชำสัมพันธ ์

30 นำที 

 
 

- ตรวจหลักฐำนกำรสมัคร เอกสำรประกอบกำร
สมัคร 

5 นำที/คน 

 

 
 

- รับช ำระเงินค่ำสมัคร - เอกสำรประกอบกำร
สมัคร 
- เงินค่ำสมัคร 

5 นำที/คน 

 
 

- สรุปเงินส่งกลุ่มงำนคลัง เงินค่ำสมัคร 30 นำที 
 
 

 
 

 

- สรุปรำยชือ่ผู้สมัครเข้ำศึกษำ 
- จัดท ำประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
 

ประกำศรำยชือ่ผู้มีสิทธิ์
สอบ 

30 นำที 
 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มกระบวนกำร 

ประชำสัมพันธ์รับสมัคร 

รับสมัคร 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

ช ำระเงิน 

น ำส่งเงินกลุ่มงำนคลัง 

ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบ 



กิจกรรม ระยะเวลา 
2.งำนวิชำกำร (งำนสอบคัดเลือกนักศึกษำใหม่) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 - จัดหอ้งสอบ 
- จัดผังห้องสอบ  
- จัดท ำรำยชื่อและเลขที่นั่งสอบ 
 

- แผนผังเลขที่นั่งสอบ 
- รำยชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบ 

2ชั่วโมง 

 
 
 

- เสนอแต่งตั้งกรรมกำรออกข้อสอบ 
- ด ำเนินกำรจัดท ำข้อสอบ 

ค ำสั่งแต่งต้ังกรรมกำร
ออกข้อสอบ 

2 วัน 

 
 
 

- จัดท ำค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรสอบ  ค ำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรสอบ 

30 นำที 

 - ด ำเนินกำรสอบ 
 
 

- ข้อสอบ  
- กระดำษค ำตอบ 

2 ชั่วโมง 

 
 
 

- ตรวจขอ้สอบ 
- สรุปผลคะแนนสอบ 

- กระดำษค ำตอบ 
- รำยชือ่ผู้เข้ำสอบ 

1 ชั่วโมง 

 - จัดท ำประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ ์
เข้ำศึกษำ 
 

ประกำศรำยชือ่ผู้มีสิทธิ์
เข้ำศึกษำ 
 

2 ชั่วโมง 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมกระบวนกำร 

ประกำศรำยชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบ 

แต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

ด ำเนินกำรสอบ 

ตรวจข้อสอบ 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 

ด ำเนินกำรจัดเตรียมข้อสอบ 



กิจกรรม ระยะเวลา 
3.งำนวิชำกำร (งำนรบัรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
 
 

- ประกำศรำยชื่อผู้มี
สิทธ์เข้ำศึกษำ 
 

15นำที 

 ตรวจหลักฐำนกำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำ เอกสำรประกอบกำร
รำยงำนตัว 
 

5นำที/คน 

 
 
 
 

รับช ำระเงินค่ำรำยงำนตัวเข้ำศึกษำ - เอกสำร
ประกอบกำรรำยงำน
ตัวเข้ำศึกษำ 
- เงินค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ 
 

5 นำที/คน 

 สรุปเงินส่งกลุ่มงำนคลัง เงินค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ 

30 นำที 
 
 

 - สรุปรำยชื่อผู้รำยงำนตัวเข้ำศึกษำ 
- จัดท ำบัญชีรำยชื่อแยกตำมหลักสูตร และจัด
ห้องเรียน 
- ออกรหัสประจ ำตัวนักศึกษำ 
 

บัญชีรำยชื่อนักศึกษำ
ใหม่ 

1 วัน 
 
 

 
 

รวมระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 1 วัน 55 นำที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มกระบวนกำร 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 

รับรำยงำนตัว 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

ช ำระเงิน 

น ำส่งเงินกลุ่มงำนคลัง 

บัญชีรำยชื่อนักศึกษำใหม่ 



กิจกรรม ระยะเวลา 
4.งำนวิชำกำร (งำนปฐมนิเทศตวันักศึกษำใหม่) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 
 
 
 
 

- ก ำหนดวันปฐมนิเทศ 
- จองสถำนท่ีในกำรปฐมนิเทศ 
- ประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำ 
- ออกหนังสือเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมงำน 

- ก ำหนดกำร
ปฐมนิเทศ 
-หนังสือเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องเข้ำ
ร่วมงำน 

30 นำที 

 
 

จัดเตรียมสถำนท่ี 
 

 3 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 

- ลงทะเบียน / แจกเอกสำร 
- ประธำนกล่ำวเปิดงำน พร้อมให้ 
  โอวำท 
- แนะน ำหน่วยงำน ผู้บริหำร และ ประธำน
สำขำวิชำ 
- บรรยำยพิเศษเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ 
- ประธำนกล่ำวปิดกำรปฐมนิเทศ 
 

เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 3 ชั่วโมง 

 
 

รวมระยะเวลำกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 6 ชั่วโมง 30 นำที 

 

กิจกรรม ระยะเวลา 
5.งำนวิชำกำร (งำนทะเบียนนักศึกษำและออกรหัสนักศึกษำ) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 
 

 

- ตรวจสอบรำยชื่อนักศึกษำ 
- แยกรำยชื่อนักศึกษำตำมหลักสูตรและ
สำขำวิชำ  

รำยชื่อนักศึกษำ 5นำที/คน 

 
 

- จัดเรียงรำยชื่อตำมตัวอักษร 
- ก ำหนดรหัสประจ ำตัวนักศึกษำ 
(ตำมล ำดับตัวอักษรในแต่ละสำขำวิชำ) 
 

- รำยชื่อนักศึกษำ 
- ตำรำงรหัสประจ ำ
หลักสูตรและรหัส
สำขำวิชำ 

5นำที/คน 

 
 

- จัดส่งรำยชื่อยังฝ่ำยทะเบียนเพื่อ 
จัดท ำฐำนข้อมูลนักศึกษำ 

รำยชื่อนักศึกษำ 
 

15 นำที 

 
 

รวมระยะเวลำกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 25 นำที 

 
 

เริ่มกระบวนกำร 

ประชำสัมพันธ์ 

ด ำเนินกำรปฐมนิเทศ 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

จัดสถำนท่ีปฐมนิเทศ 
 

เริ่มกระบวนกำร 

รำยชื่อนักศึกษำ 

ส่งรำยชื่อยังฝ่ำยทะเบียนฯ 
 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

ออกรหัสประจ ำตัวนักศึกษำ 
 



กิจกรรม ระยะเวลา 
6.งำนวิชำกำร (งำนจดัตำรำงเรียน-ตำรำงสอบ) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 บันทึกขอควำมแจ้งสำขำวิชำ   
ส่งรำยชื่อผู้สอน 
 

บันทึกข้อควำม 5 นำที 

 จัดท ำบัญชีรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน 
 

- บัญชีรำยชื่ออำจำรย์
ผู้สอน 
- เล่มหลักสูตรฯ 

1 ชั่วโมง 

 ประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำเพื่อ
พิจำรณำอนุมัติผู้สอน 
 
 
 

- วำระกำรประชุมฯ 
- บัญชีรำยชื่ออำจำรย์
ผู้สอน 
 

1วัน 

 - จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ผู้สอน 
- จัดท ำตำรำงเรียนตำรำงสอน 
- แจ้งนักศึกษำ 
- ลงประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์ 

- ค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์
ผู้สอน 
- เว็บไซต์
ประชำสัมพันธ์ 

3 ชั่วโมง 

 - ส่งข้อมูลกำรจัดสอนให้กับฝ่ำยหลักสูตร
และแผนกำรเรียน 
- ส่งข้อมูลรำยวิชำท่ีเปิดสอนให้กับฝ่ำย
ทะเบียนและวัดผล 

- บัญชีรำยชื่ออำจำรย์
ผู้สอน 
- รำยวิชำท่ีเปิดสอบ 

15 นำที 

 
 
 

รวมระยะเวลำกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 1 วัน 4 ชั่วโมง 20 นำที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มกระบวนกำร 
 

บันทึกข้อควำม 

บัญชีรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

ด ำเนินกำร 
 

ส่งรำยกำรจัดสอนให้ 
กับฝ่ำยหลักสูตรฯ 

 

 
ประชุม

กรรมกำร
บัณฑิตศึกษำ 

 



กิจกรรม ระยะเวลา 
7.งำนทะเบยีนนักศึกษำ (รักษำสภำพ) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 
 
 

ตรวจสอบข้อมูลรำยชื่อนักศึกษำ 
 
 

บันทึกข้อควำม 1ชั่วโมง 

 
 
 
 

จัดท ำแบบช ำระเงินลงทะเบียน 
 

แบบช ำระเงิน
ลงทะเบียน 

3 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 

- นักศึกษำน ำแบบค ำร้องขอลงทะเบียน
รักษำสถำนภำพ เสนออำจำรย์ท่ีปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ เพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำใน
กำรท ำวิทยำนิพนธ์ และลงนำมให้ควำมเห็น
ในกำรลงทะเบียนรักษำสถำนภำพกำรเป็น
นักศึกษำ 
- ยื่นแบบค ำร้องท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบแล้ว 
เพื่อขอรับแบบช ำระเงินลงทะเบียนรักษำ
สถำนภำพ 

แบบช ำระเงิน
ลงทะเบียน 

5นำที 

 
 
 

นักศึกษำน ำแบบช ำระเงินลงทะเบียนรักษำ
สภำพไปช ำระเงิน ณ กลุ่มงำนคลัง 

- แบบช ำระเงิน
ลงทะเบียน 

- เงินค่ำลงทะเบียน 
 

15 นำที 

 
 
 
 

เจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มงำนคลังส่งรำยชื่อผู้ช ำระเงิน
ทะเบียน ยัง กลุ่มงำนทะเบียนและวัดผล
เพื่อบันทึกข้อมูลกำรลงทะเบียน 

รำยชื่อผู้ช ำระเงิน 1 วัน 

 
 
 
 

 

เจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มงำนทะเบียนส่งรำยชื่อผู้ช ำระ
เงินลงทะเบียน และ รำยชื่อผู้ไม่ช ำระเงิน 
ยัง กลุ่มงำนบัณฑิตวิทยำลัย เพื่อจัดท ำ
ประกำศรำยชื่อนักศึกษำพ้นสภำพกำรเป็น
นักศึกษำ เนื่องจำกไม่ช ำเงินลงทะเบียน 

- รำยชื่อผู้ช ำระเงิน 
- รำยชื่อผู้ไม่ช ำระเงิน 

1 ชั่วโมง 

 
 
 

รวมรอบระยะเวลำด ำเนินกำร จ ำนวน 1 วัน 5 ชั่วโมง 20 นำที 

 
 
 
 
 
 

เริ่มกระบวนกำร 
 

สรุปรำยชื่อนักศึกษำ 

แบบช ำระเงินลงทะเบียน 

นักศึกษำช ำระเงิน ณ กลุ่มงำนคลัง 

นักศึกษำรับแบบช ำระเงิน 

บันทึกข้อมูลกำรลงทะเบียน 

ประกำศรำยชื่อผู้พ้นสภำพกำรเป็น
นักศึกษำ 

 

สิ้นสุดกระบวนกำร 
 



กิจกรรม ระยะเวลา 
8.งำนทะเบยีนนักศึกษำ (งำนสง่ผลกำรเรียนกำรสอน) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 - รับผลกำรเรียนจำกผู้สอน/สำขำวิชำ 
- รับผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำ
อิสระจำกรรมกำรสอบ 
- รับผลกำรสอบวัดคุณสมบัติ (ป.เอก)  
- รับผลกำรสอบประมวลควำมรู้ (ป.โท) 
- รับผลกำรสอบวัดด้ำนคอมพิวเตอร์ 
- รับผลกำรสอบวัดด้ำนภำษำอังกฤษ 

- ผลกำรเรียน 
-  ผลสอบ ฯ 

1  วัน 

 - ลงทะเบียนรับผลกำรเรียนในแต่ละ
รำยวิชำ 
- ลงทะเบียนรับผลกำรสอบรำยครั้ง 
 

- ผลกำรเรียน 
-  ผลสอบฯ 
-  สมุด/แฟ้ม
ลงทะเบียน 

2-3 นำที/เรื่อง 

 - ตรวจสอบควำมถูกต้อง/ แก้ไข 
- เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำลง
นำม 
- ประธำนกรรมกำรพิจำรณำลงนำมเพื่อ
อนุมัติผล 
 

- ผลกำรเรียน 
-  ผลสอบฯ 
ท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำ 

 
1 วัน 

 - จัดท ำส ำเนำ  1 ฉบับ 
- จัดส่งผลกำรเรียนท่ีอนุมัติแล้วถึงฝ่ำย
ทะเบียนและวัดผล  

- ผลกำรเรียน 
-  ผลสอบฯ 
ท่ีผ่ำนกำรอนุมัติ 

1 วัน 

 - จัดเก็บส ำเนำใส่แฟ้ม - ผลกำรเรียน 
-  ผลสอบฯ 
ท่ีผ่ำนกำรอนุมัติ 

1 วัน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มกระบวนกำร
กระบวนกำร 

รับผลกำรเรียนหรือผลสอบจำก
อำจำรย์ผู้สอน/สำขำวิชำ 

ลงทะเบียนรับ 

เสนอเพื่อ
พิจำรณำ 

ท ำส ำเนำ/จัดส่งหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

เก็บเข้ำแฟ้ม 

สิ้นสุดกระบวนกำร 



กิจกรรม ระยะเวลา 
9.งำนวิชำกำร (งำนสอบพิจำรณำหัวข้อวิทยำนิพนธ์) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 
 
 

- นักศึกษำเขียนค ำร้องขอยื่นสอบโดยผ่ำน
ควำมเห็นชอบ  
  อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ัวไป 
 

แบบค ำร้อง บศ.19  
5 นำที 

 
 
 
 

- จัดท ำแบบช ำระเงินลงทะเบียนให้
นักศึกษำไปช ำระเงินท่ี  
  ฝ่ำยกำรเงินและแนบค ำร้องส่งคืนบัณฑิต
วิทยำลัย 

- บศ.19 
- เอกสำรกำรช ำระ
เงิน 

 
5 นำที 

 
 
 

- เจ้ำหน้ำท่ีเสนอค ำร้องขอสอบให้ประธำน
สำขำวิชำก ำหนดกำรสอบและแต่งตั้ง
กรรมกำรสอบพิจำรณำหัวข้อ 

- ค ำร้องขอสอบ 
 
 

1 ชั่วโมง 

 
 
 
 

- จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรสอบ 
- เสนอหัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย
ตรวจสอบ 
- จัดเตรียมเอกสำรเบิกจ่ำย ค่ำตอบแทน
กรรมกำรสอบ 

- ค ำสั่งขอสอบ 1 ชั่วโมง 

 
 

- เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ส่งเสริม
วิชำกำร ฯ   
  พิจำรณำลงนำม ในค ำสั่งแต่งกรรมกำร
สอบ 

- ค ำสั่งขอสอบ   
1 วัน 

 
 
 

- กรรมกำรพิจำรณำหัวข้อ  วิทยำนิพนธ์ 
- กรณีหัวข้อวิทยำนิพนธ์ได้รับอนุมัติ 
นักศึกษำยื่นค ำร้อง  
  แต่งตั้งท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ (บศ.20) 
- กรณีหัวข้อวิทยำนิพนธ์ท่ีไม่ได้รับอนุมัติ 
นักศึกษำยื่นค ำ  
  ร้องเสนอหัวข้อใหม่ตำมล ำดับ 

- บศ.20 
- เอกสำรกำรประเมิน
ในกำร 
  พิจำรณำหัวข้อ 

1 ชั่วโมง 

 - เสนอผลให้หัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑิต
วิทยำลัยพิจำรณำลงนำมให้ควำมเห็น 
- เสนอผลให้ประธำนกรรมกำรวิชำกำร
บัณฑิตศึกษำพิจำรณำลงนำมอนุมัติ 

- บศ.42/1  
แบบส่งผลพิจำรณำ
หัวข้อ 
 

1 วัน 

 - ส่งผลสอบพิจำรณำหัวข้อวิทยำนิพนธ์ให้
เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยทะเบียนและวัดผลเพื่อบันทึก
ข้อมูล 
 

- เอกสำรผลกำร
ประเมินสอบพิจำรณำ
หัวข้อ 

  
5 นำที 

 
 

รวมระยะเวลำด ำเนินกำร จ ำนวน  

 
 

เริ่ม 

นักศึกษำยื่นค ำร้อง (บศ.19) ผ่ำน
อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ัวไป 

นักศึกษำยื่นค ำร้องขอลงทะเบียน 

เสนอประธำนสำขำ 

จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบ 

 

เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม
วิชำกำร  

รวบรวมผลจำกประธำนสำขำวิชำ 

พิจำรณำหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

ส่งผลฝ่ำยทะเบียนและวัดผลเพ่ือ
บันทึกข้อมูล 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 



กิจกรรม ระยะเวลา 
10.งำนวิชำกำร (สอบเค้ำโครงวทิยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

  
 

 
 
 
 

- นักศึกษำเรียบเรียงวิทยำนิพนธ์เสร็จแล้ว  
- ยื่นค ำร้องขอสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธผ์่ำน
ควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
อนุมัติให้ขึ้นสอบได้ 

บศ.21 ค ำร้องขอสอบ
วิทยำนพินธ ์

 
1 วัน 

 
 

- จัดท ำแบบช ำระเงินค่ำลงทะเบียนให้นักศึกษำ
ไปช ำระที่ ฝ่ำยกำรเงินและแนบค ำรอ้งส่งคืน 
- ตรวจสอบกำรรักษำสภำพของนักศึกษำก่อนขอ
ขึ้นสอบ 

-  แบบค ำร้องขอสอบ 
ใบลงทะเบียนรักษำ
สภำพ 
-  เอกสำรกำรช ำระเงิน 

 
5 นำท ี

 
 
 

 

- เสนอค ำร้องขอสอบใหป้ระธำนสำขำวชิำ 
  ก ำหนดกำรสอบและแต่งต้ังกรรมกำรสอบเค้ำ
โครง  วิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ 
- โทรแจ้งก ำหนดกำรสอบนักศึกษำ 

- ค ำร้องขอสอบ 
 
 1 ชั่วโมง 

 
 
 

 
 
 
 

- จัดท ำค ำสั่งแต่งต้ังกรรมกำรสอบ 
- เสนอหัวหน้ำส ำนกังำนบัณฑิตวิทยำลยั
ตรวจสอบ 
- จัดท ำจดหมำยเชิญกรรมกำรสอบ/ส่งเล่ม
วิทยำนพินธ์ใหก้รรมกำรพิจำรณำก่อนสอบ 
- จัดเตรียมแฟ้มและแบบรำยงำนผลกำรสอบ  
- จัดเตรียมเอกสำรเบิกจ่ำย ค่ำตอบแทน
กรรมกำรสอบ 

- ค ำสั่งสอบ 
- หนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- เอกสำรกำร
ประเมินผลสอบ 
- เอกสำรกำรเบิกจำ่ย
ค่ำตอบแทน 

  
2 ชั่วโมง 

 
 

-  เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิชำกำร ฯ 
พิจำรณำลงนำมในค ำสั่งแต่งกรรมกำรสอบ 

 
- ค ำสั่งสอบ 

  
1 วัน 

 
 
 

- กรรมกำรด ำเนินกำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ ์
- กรณีคณะกรรมกำรมีมติอนุมัติเค้ำโครง  
  วิทยำนิพนธ์ผลประเมินเป็น s ให้นักศึกษำแก้ไข
และปฏิบัติตำมขั้นตอนหลังสอบเค้ำโครง
วิทยำนพินธ ์กรณีแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือสอบไม่
ผ่ำนให้ขึ้นอยู่ในดุลพินจิของกรรมกำรสอบ/หรือ
ขอสอบในภำคเรียนถัดไป 

- เอกสำรกำรประเมิน
ในกำรสอบเค้ำโครง 
- แบบบันทึกขอ้แก้ไข 
- เอกสำรขอ้ปฏบิัติหลัง 
  สอบเค้ำโครวิทยำ
นิพนธ ์

1  วัน 

 
 

- เสนอผลพิจำรณำตอ่หัวหน้ำส ำนกังำนบัณฑิต
วิทยำลยัพิจำรณำลงนำม 
- เสนอผลกำรพจิำรณำต่อประธำนกรรมกำร
วิชำกำรบัณฑิตศึกษำพิจำรณำลงนำมอนุมัติ 

- เอกสำรผลกำร
พิจำรณำ(บศ.42/1)  

 
2 วัน 

 - ส่งผลสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
ทะเบียนและประมวลผลเพื่อบันทกึข้อมลู 

- เอกสำรผลกำร
ประเมินสอบเค้ำโครงฯ 

  
15  นำท ี

  
รวมระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 5 วัน 3 ชั่วโมง 20 นำท ี

 

เริ่ม 

นักศึกษำยื่นค ำร้อง (บศ.21) 
ผ่ำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 

นักศึกษำยื่นค ำร้องขอลงทะเบียน 

เสนอประธำนสำขำ 

จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบ 

 

เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 

สอบเค้ำโครง
วิทยำนพินธ ์

ผ่ำน 

ไม่ผ่ำน 

ประธำนสำขำส่งผล 

ส่งผลให้ฝ่ำยทะเบียนและ
ประมวลผลเพื่อบันทึกข้อมูล 

 

สิ้นสุดกระบวนกำร 



กิจกรรม ระยะเวลา 
11.งำนวิชำกำร (สอบป้องกันวทิยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

   
 

 
 
 

-  นกัศึกษำจัดท ำต้นฉบับวิทยำนิพนธ์ฉบับ
สมบรูณ์  6 เล่มโดยยื่นค ำรอ้งต่อส ำนักงำน
บัณฑิตวิทยำลัย 

 
บศ.22 ค ำร้องขอสอบ
ป้องกัน 

10 นำที 

 
 
 
 
 

 

- รับค ำร้องนักศึกษำออกเอกสำรกำรช ำระเงิน 
ค่ำลงทะเบียน 
- น ำเอกสำรขอลงทะเบียนไปช ำระที่ฝ่ำยกำรเงิน
และแนบค ำร้องส่งคืนบัณฑิตวิทยำลัย 

- แบบค ำร้องขอสอบ 
- เอกสำรกำร
ลงทะเบียนขอสอบ
วิทยำนพินธ ์

5 นำท ี

 
 
 
 

 

- เสนอค ำร้องขอสอบใหป้ระธำนสำขำวชิำ
ก ำหนดกำรสอบและแต่งต้ังกรรมกำรสอบป้องกัน
วิทยำนพินธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ 
- โทรแจ้งก ำหนดกำรสอบให้นกัศึกษำทรำบ 

- ค ำร้องขอสอบ 
 
 

1 ชั่วโมง 

 
 
 

- จัดท ำสั่งแต่งต้ังกรรมกำรสอบ 
- เสนอหัวหน้ำส ำนกังำนบัณฑิตวิทยำลยั
ตรวจสอบ 
- จัดท ำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ส่งเล่ม
วิทยำนพินธ์ใหก้รรมกำรพิจำรณำก่อนวนัสอบ 
- จัดเตรียมแฟ้มและแบบรำยงำนผลกำรสอบ 
- หน้ำอนุมัติ / หนังสือรับรองกำรวจิัย 
- จัดเตรียมเอกสำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสอบป้องกันวิทยำนิพนธ ์

- ค ำสั่งสอบ 
-หนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
-เอกสำรกำรประเมินผล
สอบ 
-เอกสำรกำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทน 

1 วัน 

 
 
 
 

-  เสนอค ำสั่งแต่งต้ังกรรมกำรสอบและหนังสือ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิสอบภำยนอกต่อผูอ้ ำนวยกำร
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ฯ พิจำรณำลงนำม  

- หนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 วัน 

 
 
 

- กรรมกำรด ำเนินกำรสอบป้องกัน วิทยำนิพนธ์ 
- กรณีกรรมกำรมีมติอนุมัติผลกำรประเมินเป็น 
  Excellent,Good,pass แล้วแต่กรณี ให้
นักศึกษำปฏิบัติตำมขอ้ปฏบิัติหลังสอบป้องกัน
วิทยำนพินธ์เขยีนค ำร้อง (บศ23/2) 
- กรณีไม่ผ่ำนประเมินผลเป็น Fail ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของกรรมกำรและยื่นค ำร้องในภำคเรียน
ถัดไป 

- เอกสำรกำรประเมิน
ในกำรสอบป้องกัน 
- แบบบันทึกขอ้แก้ไข 
- เอกสำรขอ้ปฏบิัติหลัง
สอบป้องกัน
วิทยำนพินธ ์
- ข้อแนะน ำในกำรเขียน
บทควำม 

2 ชั่วโมง 

 
 

-  เสนอผลให้หวัหน้ำส ำนักงำนบัณฑิตวทิยำลัย
พิจำรณำลงนำมให้ควำมเห็น 
-  เสนอผลให้ประธำนกรรมกำรวิชำกำร
บัณฑิตศึกษำพิจำรณำลงนำมอนุมัต ิ

- เอกสำรผลกำร
ประเมินสอบเค้ำโครง
วิทยำนพินธ ์

1  วัน 

 -  ส่งผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ให้เจ้ำหนำ้ที่ฝ่ำย
ทะเบียนและประมวลผลเพื่อท ำกำรบันทึก 

 
- แบบส่งผลวิทยำนิพนธ ์ 15 นำที 

  

รวมระยะเวลำกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 3 วัน 3 ชัว่โมง 30 นำที 

 

เร่ิม 

นักศึกษำยื่นค ำร้อง (บศ.22)ผ่ำน
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ ์

นักศึกษำยื่นค ำร้องขอลงทะเบียน 

เสนอประธำนสำขำ 

จัดท ำค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร
สอบ 

เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนกัส่งเสริม
วิชำกำร  

สอบเป้องกัน
วิทยำนพินธ ์

ผ่ำน 

ไม่ผ่ำน 
Fail 

ประธำนสำขำส่งผล 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

ส่งผลให้ฝ่ำยทะเบียนและ
ประมวลผลเพื่อบันทึกข้อมูล 

 



กิจกรรม ระยะเวลา 
12.งำนวิชำกำร (ขั้นตอนกำรส่งวิทยำนพินธ์ฉบับสมบูรณ์) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

   

 

 
 
 

-  นักศึกษำยื่นค ำร้องส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับ 
สมบูรณ์เพื่อให้ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย
ตรวจรูปแบบและบทคัดย่อภำษำอังกฤษ (ถ้ำ
ไม่มีแก้ไขใช้ บศ.24 ถ้ำมีแก้ไขใช้ บศ.23/2) 

- แบบค ำร้อง บศ.24 
- แบบค ำร้อง บศ.
23/2 1 ชั่วโมง 

 
 

- นักศึกษำขอรับผลตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์
ท่ีส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย ถ้ำมีข้อแก้ไขต้อง
แก้ไข ภำยใน 5 วันแล้วส่งใหม่อีกครั้ง 

- รูปเล่มวิทยำนิพนธ์ 
 

 1 ชั่วโมง 

 
 
 
 

- ส่งวิทยำนิพนธ์ท่ีเข้ำเล่มเรียบร้อย 4 เล่ม  
  และไม่ต้องเข้ำเล่ม 1 ชุด แผ่น CD ข้อมูล
วิทยำนิพนธ์ท้ังหมด 5 บท พร้อมบทควำม
วิทยำนิพนธ์ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกอำจำรย์
ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์แล้ว 

- รูปเล่มวิทยำนิพนธ์ 
- บทควำม
วิทยำนิพนธ์ 
 
 

1 ชั่วโมง 

 
 

- น ำผลงำนวิทยำนิพนธ์เผยแพร่ 
 

-  
1 วัน 

 - ตรวจสอบกำรลงทะเบียน 
- ตรวจสอบผลกำรเรียนว่ำครบตำมหลักสูตร 
- ตรวจเอกสำรรับรองกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
- รับเรื่องขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
- รับเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
- ประชุมคณะกรรมเพื่อพิจำรณำกำรขอ
ส ำเร็จกำรศึกษำ 
- ยื่นกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผลเพ่ือ
บันทึกข้อมูลและจัดท ำใบรำยงำนผลกำรเรียน  

- แบบค ำร้อง บศ.27 

1 วัน 

 รวมระยะเวลำกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 2 วัน 3 ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่ม 

นักศึกษำยื่นค ำร้อง (บศ.23/2) 

กรรมกำรตรวจรูปแบบและ
บทคัดย่อ 

จัดท ำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

นักศึกษำเสนอผลงำนวิจัย 
 

ขอส ำเร็จกำรศึกษำ บศ.27 

สิ้นสุดกระบวนกำร
กระบวนกำร 



กิจกรรม ระยะเวลา 
13.งำนวิชำกำร (ขั้นตอนกำรส่งวิทยำนพินธ์ฉบับสมบูรณ์) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

  
 

 - รับใบแสดงผลกำรเรียนของนักศึกษำท่ีเข้ำ
ศึกษำใหม่ 

-  ใบแสดงผลกำร
เรียน 
-  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

2-3 นำที 

 - น ำเอกสำรแสดงผลกำรเรียนมำแยกเป็น
จังหวัดแล้วแยกตำมโรงเรียน 

-  ใบแสดงผลกำร
เรียน 
 

30-50 นำทีต่อครั้ง 
(ประมำณ 3 ครั้ง) 

 - ออกเลขหนังสือ ศธ. ๐๕๓๗.๐๕.๐๑/
ว.........ลงวันท่ีหนังสือภำยนอก 

-  เอกสำร ศธ. 
2-3 นำที 

 - ออกหนังสือรำชกำรพร้อมแนบเอกสำรใน
กำรตรวจสอบคุณวุฒิ 

 -  เอกสำรหลักฐำน
กำรขอตรวจสอบ
คุณวุฒิ 

10-30 นำทีต่อ 1 
ฉบับ (ประมำณ 
3,500 นำที) 

 
 
 

 

-  เสนอผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำลงนำม -  เอกสำรหนังสือ
รำชกำร ออก 

2-3 ชั่วโมง 
(ประมำณ 180 

นำที) 

 
 
 

- น ำเอกสำรส่งธุรกำรเพื่อน ำส่งไปรษณีย์ 
- น ำส่งเอกสำรขอตรวจสอบคุณวุฒิไปยัง
สถำนศึกษำต่ำงๆ 
 

-  จ ำนวนซองและ
เอกสำรกำรตรวจสอบ
คุณวุฒิ 

- 1-2 นำทีต่อ 1 
ซอง (ประมำณ 
3,500 ซอง) 

- 2-3 นำที ต่อ 1 
ครั้งท่ีส่ง 

 
 
 

รวมระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมขั้นตอนงำนสำรบรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แยกตำมจังหวัดและโรงเรียน 

ออกเลข ศธ. 

จัดพิมพ์หนังสือรำชกำร 

รับใบแสดงผลกำรเรียน 

เริ่ม 

เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม
วิชำกำร 

จัดส่งไปรษณีย์ 

สิ้นสุดกระบวนกำร 



กิจกรรม ระยะเวลา 
14.งำนวิชำกำร (ขอส ำเร็จกำรศึกษำ) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

  
 

 -  รับค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำ และ
ออกเอกสำรช ำระเงินขึ้นทะเบียน
บัณฑิต 

-  แบบค ำร้องขอส ำเร็จ
กำรศึกษำ (บศ.27) 5 นำที 

 -  ตรวจสอบเอกสำรแนบกำรขอส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
- ตรวจสอบผลกำรเรียนตรงตำม
โครงสร้ำงหลักสูตร 
- ตรวจสอบกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงำนวิจัย  

-  แบบค ำร้องขอส ำเร็จ
กำรศึกษำ (บศ.27) 
- เอกสำรแนบประกอบ 
กำรขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
- หนังสือตอบรับกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัย 

10 นำที 

 -  เสนอค ำร้องประธำนสำขำฯ 
พิจำรณำลงนำม 
- เสนอค ำร้อง หน.สนง.บัณฑิต 
พิจำรณำลงนำม 
- เสนอค ำร้องอธิกำรบดี พิจำรณำลง
นำม 

-  แบบค ำร้องขอส ำเร็จ
กำรศึกษำ (บศ.27) พร้อม
เอกสำรแนบกำรขอส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

5 นำที 

 -  จัดส่งบันทึกข้อควำมสรุปรำยชื่อ
นักศึกษำ เสนอคณะอนุกรรมกำร
วิชำกำรอนุมัติผลกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

 

- เอกสำรบันทึกข้อควำม 
และเอกสำรสรุปรำยชื่อ
นักศึกษำ  3 ชั่วโมง 

 -  รวบรวมเอกสำรค ำร้องกำรขออนุมัติ
ส ำเร็จกำรศึกษำส่งฝ่ำยทะเบียนและ
วัดผล จัดท ำใบรำยงำนผลกำรเรียน 

-  แบบค ำร้องขอส ำเร็จ
กำรศึกษำ (บศ.27) 5 นำที 

 -  จัดท ำสรุปรำยชื่อนักศึกษำ เสนอ 
คณะกรรมกำรสภำวิชำกำรเพื่อเสนอ
กำรให้ปริญญำบัตร 
 
 

- เอกสำรสรุปรำยชื่อกำร
ให้ปริญญำบัตร 

1 ชั่วโมง 

 -  จัดท ำสรุปรำยชื่อนักศึกษำ เสนอ 
คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย เพื่อ
เสนอกำรอนุมัติปริญญำบัตร 

 

- เอกสำรสรุปรำยชื่อกำร
อนุมัติปริญญำบัตร 

 
1 ชั่วโมง 

 -  จัดท ำสรุปรำยงำนกำรอนุมัติผลกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำจำกคณะอนุกรรมกำร
วิชำกำร 

- รำยงำนสรุปกำรอนุมัติ
ผลกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
5 นำที 

 -  จัดส่งไปรษณียบัตรแจ้ง นศ. 
รับใบรำยงำนผลกำรเรียน 

- เอกสำรไปรษณียบัตร 
10 นำที 

 
 

รอบระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมปฏิทินวิชำกำร / ขั้นตอน/ข้อก ำหนด ของกำรประชุม
ของคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ รวมถึงระยะเวลำที่นักศึกษำยื่นขอส ำเร็จกำรศึกษำ 

แจ้ง นศ.ให้
ด ำเนินกำร
แก้ไข 

หน่วยงำน / 
สำขำวิชำฯ 

คณะ
อนุกรรม 

กำรวิชำกำร 

คณะกรรม 
กำรสภำ
วิชำกำร 

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบ
โครงสร้ำง
หลักสูตร 

รับค ำร้อง และออกเอกสำรช ำระเงนิ 
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

 

เสนอค ำร้องเพื่อพิจำรณำลงนำม 

เสนอค ำร้องหัวหน้ำฝ่ำย
ทะเบียนและวัดผล 

 

สรุปรำยงำนกำรอนุมัต ิ
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

แจ้ง นศ.รับใบรำยงำนผลกำรเรียน 

พิจำรณำ
อนุมตั ิ

 

พิจำรณำกำร
ให้ปริญญำ

บัตร 

พิจำรณำกำร
อนุมตัิ

ปริญญำบัตร 

สิ้นสุด 



 
กิจกรรม ระยะเวลา 

15.งำนวิชำกำร (วำรสำรเครือข่ำยบัณฑิตศึกษำมหำวทิยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ) ตำมปฏิทนิ
วิชำกำร 

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

- นักศึกษำเครือข่ำย/ นักศึกษำทั่วไป/
บุคคลทั่วไป เสนอค ำร้องพร้อมบทควำม
ยื่นต่อส ำนักงำนกองบรรณำธิกำร 
 

- รูปแบบกำรเขียนบทควำม 
- แบบค ำร้องขอเสนอ
บทควำมเพื่อพจิำรณำลง
บทควำม 
- บทควำม 

1  วัน 

 
 

 

- ลงทะเบียนรับบทควำม 
- เจ้ำหนำ้ที่ตรวจข้อมูลเบื้องต้น 

- แบบค ำร้องขอเสนอ
บทควำมเพื่อพจิำรณำ 
- บทควำม 

1 วัน 

                                                ปฏิเสธ 
 

 
 

                                        ตอบรับ 

- บรรณำธกิำรตรวจอ่ำน - แบบค ำร้องขอเสนอ
บทควำมเพื่อพจิำรณำลง
บทควำม 
- บทควำม 

 

ภำยใน 
 7 วัน 

 
 

 
 
 

- ติดต่อประสำนเจำ้ของบทควำมเพื่อน ำ
บทควำมปรับแก้ไข 
-  เจำ้ของบทควำมส่งบทควำมฉบับแก้ไข 

- บทควำม 
 

ภำยใน 
 7 วัน 

 
                                                 ปฏิเสธ 
 
 
                                                                      
          
                                               ตอบรับ 

- กองบรรณำธกิำรพจิำรณำบทควำม 
 
 
 
 
 
 

- บทควำม 
- แบบประเมินบทควำม 

ภำยใน 
 14 วัน 

 
 

- ด ำเนินกำรจัดท ำต้นฉบบัวำรสำร 
-  ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
- ด ำเนินกำรจัดพิมพ ์

- ต้นแบบกำรจัดท ำวำรสำร 
- บทควำม 

ภำยใน 1 เดือน 

 
 
 

- จัดส่งวำรสำรฉบับสมบูรณ์ให้กับเจำ้ของ
บทควำม 
- จัดส่งเผยแพร่วำรสำรแกห่น่วยงำนต่ำงๆ  

- วำรสำรฉบับสมบูรณ ์
ภำยใน 
 7 วัน 

 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน เป็นไปตำมขัน้ตอนของกำรจัดท ำวำรสำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมกระบวนกำร 

รับแบบค ำร้องพร้อมบทควำม 

ลงทะเบียนรับบทควำม 

เสนอ
บรรณำธิกำร

พิจำรณำ 

ส่งกลับเจ้ำของบทควำมปรับแก้ไขและ
ส่งกลับส ำนักงำนกองบรรณำธกิำร 

เสนอกอง
บรรณำธิกำร

พิจำรณำ 
 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

จัดท ำต้นฉบับ 

เผยแพร่วำรสำร 



กิจกรรม ระยะเวลา 
16.งำนวิชำกำร (วำรสำรวิชำกำรบัณฑิต) ตำมปฏิทนิ

วิชำกำร 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 
 

 

-  รับบทควำม และตรวจรูปแบบบทควำม  
-  เสนอบทควำมให้กองบรรณำธิกำร
พิจำรณำบทควำม 

- บทควำมงำนวิจยั 
- แบบฟอร์มกำรตรวจ
รูปแบบบทควำม 

1 ชั่วโมง 

 
 
 
 

-  กองบรรณำธิกำรพิจำรณำไม่ผ่ำน
ส่งกลับเจ้ำของบทควำม 
-  บทควำมผ่ำนกำรพิจำรณำพร้อมกำร
จัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 

-  บทควำมงำนวจิัย 
- แบบประเมินตรวจ
รูปแบบบทควำมเบือ้งต้น 

1 วัน 

 
 
 
 

-  จัดส่งบทควำมให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
ประเมินบทควำม 
 

- เอกสำรบทควำม 
- แบบประเมินบทควำม 
- หนังสือน ำส่งเชิญตรวจ
อ่ำนบทควำม 

 
 
 

5 วัน 
 

 
 

-  รวบรวมบทควำมที่ผ่ำนกำรตรวจ
ประเมินให้ตีพิมพ์ พร้อมกำรจัดเตรียม
ต้นฉบับ 

- เอกสำรบทควำมวิจัย 
พร้อมแบบประเมินจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
7 วัน 

 

 
รวมระยะเวลำด ำเนินกำร จ ำนวน 13 วนั 1 ชั่วโมง 

 
กิจกรรม ระยะเวลา 

17.งำนวิชำกำร (น ำเสนอผลงำนวิชำกำร) ตำมปฏิทนิ
วิชำกำร 

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

   

 
 

 

-  เข้ำรว่มประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำย
บัณฑิตภำคเหนือ  
 

- หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมกำรเครือข่ำย
บัณฑิต 

1 วัน 

 
 
 

-  ประชำสัมพันธ์โครงกำรน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรทำงเว็บไซต์ และเอกสำร
ประชำสัมพันธ์ทำงสำขำวิชำฯ 

-  เอกสำรประชำสัมพันธ์  30 นำที 

 - รับบทควำมและตรวจรูปแบบควำม
ถูกต้องของบทควำม 
- รูปแบบบทควำมถกูต้อง พร้อมจัดส่งให้
มหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบจัดงำน 
- รูปแบบบทควำมไม่ถูกตอ้ง แจ้งให้ นศ.
ปรับปรุงแก้ไข 

- เอกสำรบทควำมของ
นักศึกษำ 

 
80 นำที 

 -  รวบรวมบทควำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ
แล้ว จัดส่งให้มหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบจัด
งำนในครั้งนั้น 

- เอกสำรบทควำม 
 - ไฟล์เอกสำรบทควำม 

 
5 นำท ี

 
 

รวมระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 1 วัน 115 นำท ี

เร่ิมต้น 

รับบทควำมตรวจรูปแบบเบื้องต้น 

สิ้นสุด 

จัดส่งบทควำมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กองบรรณำธิกำร 
แจ้ง
เจ้ำของ
บทควำม 

รับบทควำมคืนจำกผู้ทรงคุณวุฒิ 
พร้อมจัดเตรียมต้นฉบับ 

เร่ิมต้น 

ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำย 
บัณฑิตภำคเหนือ 

 
ประชำสัมพันธโ์ครงกำรน ำเสนอ

ผลงำนวิชำกำร 
 

จัดส่งบทควำมให้มหำวิทยำลัยที่
รับผิดชอบจัดงำน 

 

ตรวจรูปแบบ แจ้ง นศ.
ปรับแก้ไข 

สิ้นสุด 
 



 
กิจกรรม ระยะเวลา 

19.งำนวิชำกำร (โครงกำรอบรมบริกำรวิชำกำร) ตำมด ำเนนิงำน 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 -  ก ำหนดวันประชุมวำงแผนงำน 
-  ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินโครงกำร 
-  จัดท ำแผนกำรด ำเนินโครงกำร 

-  เอกสำรร่ำงกำรวำงแผน
จัดท ำโครงกำร 

2 ชั่วโมง 

 -  ติดต่อประสำนงำนกับวิทยำกร 
-  เขยีนโครงกำรเพื่อยื่นเสนออนุมัติ
โครงกำร 

-  เอกสำรโครงกำร 2 วัน 

 - จัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ ์เช่น 
โปสเตอร์ จดหมำยข่ำว เป็นต้น 
- ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยำลยัและบอร์ดประชำสัมพันธ ์
- จัดท ำหนังสือส่งพร้อมเอกสำร
ประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ 

-  เอกสำรประชำสัมพันธ์ 
เช่น โปสเตอร์ จดหมำย
ข่ำว เป็นต้น 
-  หนังสือส่งภำยในและ
ภำยนอก ส ำหรับแนบ
เอกสำรประชำสัมพันธ ์
-  เอกสำรส ำหรับ
ประชำสัมพันธบ์นเว็บไซต์
บัณฑิตวิทยำลัย 

3 วัน 

 -  ติดต่อประสำนงำนเร่ืองพิธีกำร 
-  จัดเตรียมวัสด-ุอุปกรณ์ และเอกสำร
ประกอบกำรอบรม 
-  ติดต่อประสำนงำนเร่ืองอำหำรส ำหรบั
จัดเลี้ยง 
-  จัดท ำแบบประเมินโครงกำรเพื่อให้
ผู้เข้ำร่วมอบรมประเมิน 
-  จัดท ำแบบลงทะเบยีนผู้เข้ำร่วมอบรม 
-  ด ำเนินกำรจัดกำรอบรม 
-  รวบรวมแบบประเมินโครงกำรกลับคืน 

-  วัสด-ุอุปกรณ์ และ
เอกสำรประกอบกำร
อบรม 
-  สื่อส ำหรับวิทยำกรที่ใช้
ประกอบกำรอบรม 
-  ค ำกล่ำวพิธีเปิด-ปิด 
-  เอกสำรกำรเงินที่
เกี่ยวขอ้งในกำรจัดท ำ
โครงกำร 
-  แบบประเมินโครงกำร 

2 วัน 

 -  จัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจำ่ย ของกำร
จัดท ำโครงกำร 
-  น ำแบบประเมินโครงกำรที่รวบรวมได ้
มำท ำกำรค ำนวณเพื่อหำค่ำคะแนนผลกำร
ประเมินโครงกำร 
-  จัดท ำสรุปโครงกำร 
-  เสนอหวัหนำ้ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลยั 
-  เข้ำเล่มสรุปโครงกำร 

-  เอกสำรกำรเงินที่
เกี่ยวขอ้งในกำรจัดท ำ
โครงกำร 
-  แบบประเมินโครงกำร 
-  เอกสำรสรุปโครงกำร 
-  เล่มสรุปโครงกำร 

3 วัน 

 
 

รวมระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 10 วัน 2 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 

เร่ิม 

ประชุมวำงแผนงำน 

จัดท ำโครงกำร 

ประชำสัมพันธ ์

ด ำเนินกำรจัดอบรม 

จัดท ำสรุปโครงกำร 

สิ้นสุดกระบวนกำร 



กิจกรรม ระยะเวลา 
20.งำนวิชำกำร (ประกนัคุณภำพกำรศึกษำ) ตำมแผนกำร

ด ำเนินงำน 
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 
 
 
 

-  ประชุมหน่วยงำนเพื่อเตรียมควำมพรอ้ม 
และชี้แจงเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพ 
พร้อมมอบหมำยหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบตัว
บ่งชี ้

- เอกสำรรำยละเอยีดตัว
บ่งชี้ที่ได้รับมอบหมำย 

2 ชั่วโมง 

 
 

-  จัดรวบรวมเอกสำรหลักฐำนตำม
รำยละเอียดตวับ่งชี้กำรประกันคุณภำพ 
 

- เอกสำรหลักฐำนตัวบ่งชี้
กำรประกันคุณภำพ 
 

30 นำที 

 
 

 

-  จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง เพือ่
เตรียมพร้อมกำรตรวจประเมิน จำก
หน่วยงำน สกอ.และ สมศ. 

- เล่มเอกสำรรำยงำนกำร
ประเมินตนเองปี
กำรศึกษำ 

30 นำที 

 
 

 

-  จัดท ำเอกสำรรำยงำนตำมตวัชี้วัดของ 
ก.พ.ร. 
 

- เล่มเอกสำรรำยงำน 
ตำมตัวชี้วัด ก.พ.ร. รอบ 6 
เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน 

1 วัน 

 
 

 

- จัดเตรียมรวบรวมเอกสำรพรอ้มรับกำร
ตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ 

- เอกสำรหลักฐำนพร้อม
รับกำรตรวจประเมิน 

1 วัน 

 
 

รวมระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 2 วัน 3 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

ประชุมวำงแผนงำน 
กำรประกันคุณภำพ 

สิ้นสุด 

รวบรวมเอกสำรตำมตัวชี้วัดคุณภำพ 

จัดท ำเอกสำรรำยงำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

จัดท ำเอกสำรรำยงำนตำมตัวชีว้ัดของ 
ก.พ.ร. 

จัดเตรียมรวบรวมเอกสำรรับกำร
ประเมิน 



 
     4.3  งานบริการการศึกษา        
             4.3.1  ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
                      1) รองผู้อ ำนวยกำรผู้รับผิดชอบส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย  
            2) หัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 3) บุคลำกรในส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
                     4) ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
             4.3.2  กิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1.งำนบริกำรกำรศึกษำ (สำรสนเทศปรับปรุงพฒันำเว็บไซต์) ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

   

 -  เตรียมขอ้มูลที่ต้องกำรปรับปรุง
ฐำนข้อมูลหรือประชำสัมพันธ ์เช่น รำยชื่อ
นักศึกษำ, ตำรำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน, 
ประกำศต่ำงๆ, ข่ำวกำรจัดประชุมวิชำกำร
และน ำเสนอผลงำนวิจยัจำกสถำบันต่ำงๆ 
-  หำกขอ้มูลใดที่ต้องกำรแนบเป็นเอกสำร
ขึ้นเว็บไซต์ ต้องท ำกำร scan เอกสำรนั้น
ก่อน 

-  ขอ้มูลที่ต้องกำร
ปรับปรุงบนเว็บไซต์ 
-  เอกสำรที่ต้องกำรแนบ
ขึ้นบนเว็บไซต์ 
 

5 วัน 

 -  ตรวจสอบว่ำเว็บไซต์สำมำรถใช้งำนใน
ส่วนของกำรปรับปรุงฐำนมูลได้เป็นปกติ
อยู่ หำกเวบ็ไซต์เกิดปัญหำให้ท ำกำรแก้ไข
ให้เรียบร้อย 

- 1 วัน 

 
 
 
 

-  ปรับปรุงฐำนข้อมูล โดยน ำข้อมูลที่
ต้องกำรหรือเอกสำรตำ่งๆ ท ำกำรปรับปรุง
บนเว็บไซต์ 

-  ขอ้มูลที่ต้องกำร
ปรับปรุงบนเว็บไซต์ 
-  เอกสำรที่ต้องกำรแนบ
ขึ้นบนเว็บไซต์ 

4 ชั่วโมง 

 -  เปิดเว็บไซต์และตรวจสอบในส่วนที่ได้มี
กำรปรับปรุงฐำนข้อมูลเข้ำไป หำกข้อมลู
เป็นไปตำมที่ปรับปรุงเป็นอันเรียบร้อย แต่
ถ้ำข้อมูลไม่เป็นไปตำมที่ได้ปรับปรุงเข้ำไป
ให้กลับไปตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของ
เว็บไซต์อีกครั้ง 
 
 

-  ขอ้มูลที่ต้องกำร
ปรับปรุงบนเว็บไซต์ 
-  เอกสำรที่ต้องกำรแนบ
ขึ้นบนเว็บไซต์ 

1 วัน 

 
 
 

รวมระยะเวลำกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 7 วัน 4 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

เร่ิม 

ตรวจสอบควำมสมบูรณ์
ของเว็บไซต์ 

เตรียมข้อมูลส ำหรับกำรปรับปรุง
ฐำนข้อมูล 

ปรับปรุงฐำนข้อมูลเว็บไซต์ 

ตรวจสอบ
ข้อมูลที่

ปรับปรุงแล้ว 



กิจกรรม ระยะเวลา 
2.งำนบริกำรกำรศึกษำ (สื่อโสตทัศนูปกรณ์) ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

   

 
 
 
 

-  ตรวจควำมเรียบรอ้ยและสภำพควำม
พร้อมในกำรใช้งำนของสื่อทัศนูปกรณ์ 
ห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษำรวมทั้งสิ้น 12 
ห้อง และหอ้งเรียนอื่นๆตำมที่อำจำรย์ร้อง
ขอ ประจ ำทุกวันท ำกำร 
-  ส ำรวจสื่อโสตทัศนูปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ว่ำมกีำรช ำรุดหรือไม่ หำกมี
กำรช ำรุดจะได้หำมำเปลี่ยนและ/หรือสง่
ซ่อม 

-  ใบแจ้งกำรซ่อม ทุกวันท ำกำร 

 -  ลงทะเบียนผู้ขอยืมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
เช่น ไมโครโฟน เป็นต้นพร้อมเก็บบัตร
ประจ ำตัวไว ้และคืนบัตรประจ ำตัวเมื่อผู้
ขอยืมส่งคืนสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

-  แบบลงทะเบียนกำรยืม
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
-  บัตรประจ ำตัวนกัศึกษำ 

5 นำท ี

 - ปรับปรุงบัญชีครุภัณฑ์ส ำนักงำนบัณฑติ
วิทยำลยั เพื่อทีจ่ะได้ทรำบวำ่มีสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงำนอยู่ที่หอ้งใดบ้ำง ใช้งำนได้หรือ
ช ำรุดเท่ำไร และจัดซื้อเพิ่มเติมหรือส่งคืน
ฝ่ำยพัสดุจ ำนวนเท่ำไร  

-  บัญชีครุภัณฑ์ส ำนกังำน
บัณฑิต 

1 ครั้ง/สัปดำห์ 

 

 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนขั้นอยู่กบักิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง 

 

 
กิจกรรม ระยะเวลา 

3.งำนบริกำรกำรศึกษำ (เตรียมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร) ตลอดป ี
แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 

 
 

   

 
 
 

-  ประชุมหน่วยงำนและวำงแผนกำร
จัดเตรียมงำน พร้อม 
มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

- เอกสำรรำยละเอยีดกำร
จัดงำน 1 ชั่วโมง 

 
 
 

-  จัดส่งเอกสำรก ำหนดกำร พิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรให้นักศึกษำ 
 

- เอกสำรก ำหนดกำร 
พิธีพระรำชทำนปริญญำ
บัตร 

1 ชั่วโมง 

 
 
 
 

-  จัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับกำรฝึกซ้อม 
-  จัดเตรียมสถำนที่แสดงควำมยินกับ
บัณฑิตใหม่ 
-  ด ำเนินกำรฝึกซ้อมกำรรับปริญญำบัตร 

-  เอกสำรระเบียบขั้นตอน
กำรฝึกซ้อม 
-  แบบลงทะเบียนกำรเข้ำ
ร่วมฝึกซ้อม 

3 วัน 

 
 

- ด ำเนินกำรวันพธิีพระรำชทำนปริญญำ
บัตร   
 

- รำยชือ่นักศึกษำที่เข้ำรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร 1 วัน 

 

 
รวมระยะเวลำกำรด ำเนินงำนจ ำนวน  3 วัน 2 ชัว่โมง 

เร่ิม 

ตรวจควำมเรียบร้อยของสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ 

จัดกำรกำรยืมสื่อโสตทัศนูปกรณ์
เพิ่มเติม 

ปรับปรุงบัญชีครุภัณฑ์ส ำนักงำนบัณฑิต
วิทยำลยั 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

เร่ิมต้น 

ประชุมวำงแผนงำนกำรจัดเตรียมงำน 

จัดส่งเอกสำรก ำหนดกำรรับปริญญำบัตร 

ด ำเนินกำรจัดเตรียมกำรฝกึซ้อมรับ
ปริญญำบัตร 

ด ำเนินกำรวันพธิีพระรำชทำนปริญญำบตัร 

สิ้นสุด 



กิจกรรม ระยะเวลา 
4.งำนบริกำรกำรศึกษำ (บริกำรห้องศึกษำค้นคว้ำ) ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
   

 
 

 
 
 

- เจ้ำหนำ้ที่ท ำกำรคัดเลือกหนังสือและแจ้ง
ฝ่ำยจัดซื้อเพื่อด ำเนินกำรจัดซ้ือ 
-  เจำ้หน้ำที่รับวิทยำนิพนธฉ์บับสมบูรณ์ 
 

- หนังสือและวิทยำนิพนธ ์ ภำยใน14  วัน 

 
 
 
 

- ลงทะเบียนหนังสือ 
- ลงทะเบียนวิทยำนพินธ ์
- วำรสำรวิชำกำร 
- รวมบทควำม 
- รวมบทคัดยอ่ 

- หนังสือและวิทยำนิพนธ ์
- วำรสำรวิชำกำร 
- รวมบทควำม 
- รวมบทคัดยอ่ 
- สมุดทะเบียน 

1 วัน 

 
 
 
 
 

-  กรอกขอ้มูลในโปรแกรมหอ้งสมุด
อัตโนมัติ 
- ติดใบก ำหนดส่งและบำร์โค้ดของหนังสือ, 
วิทยำนพินธ ์
- จัดหนังสือ, วิทยำนิพนธ ์แยกตำม
หมวดหมู ่

- หนังสือและวิทยำนิพนธ ์
- โปรแกรมส ำเร็จรูป
ห้องสมุดอัตโนมัติ 
 

ภำยใน 
 7 วัน 

 
 
 

- ให้บริกำรยืม – คืน ตำมระเบยีบของหอ้ง
ศึกษำค้นคว้ำของบัณฑิตวิทยำลยั 

- หนังสือและวิทยำนิพนธ ์
- โปรแกรมส ำเร็จรูป
ห้องสมุดอัตโนมัติ 

ภำยใน 
 7 วัน 

 
 
 

- จัดเก็บหนังสือเพื่อพร้อมให้บรกิำร 
-  ซ่อมแซมหนังสือที่ช ำรุดเพื่อพร้อม
ให้บริกำร 

- หนังสือและวิทยำนิพนธ์
ที่ช ำรุด 
 

 

 รวมระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระเบียบกำรใช้ห้องค้นคว้ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมกระบวนกำร 

คัดเลือกและ
จัดซื้อหนังสือ 

วิทยำนพินธ์
ฉบับสมบูรณ์ 

ลงทะเบียน 

บริกำร ยืม – คืน 

ดูแลและซ่อมแซม 

ด ำเนินกำรจัดเตรียมเพื่อให้บริกำร 

สิ้นสุดกระบวนกำร 



กิจกรรม ระยะเวลา 
5.งำนบริกำรกำรศึกษำ (บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์) ตลอดป ี

แผนภูมสิำยงำน ขั้นตอน / วิธีด ำเนินงำน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

-  ในกรณีเป็นรำยกลุ่มหรือกำรจัดอบรม 
ให้ผู้ขอใช้ห้องปฏิบัตกิำรคอมพวิเตอร์เขียน
แบบค ำร้องขอใช้ห้องเรียนบัณฑิตศึกษำ 
เพื่อยื่นเสนอต่อหวัหน้ำส ำนักงำนบัณฑติ
วิทยำลยัพิจำรณำอนุมัติ จำกนั้นแจ้งผลให้
ผู้ขอใช้ห้องทรำบ 
-  กรณีเป็นรำยบุคคล ให้แจ้งควำม
ประสงค์ขอใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
ต่อเจ้ำหน้ำที ่พร้อมลงชื่อขอใหห้้องและ
ยื่นบัตรประจ ำตวันักศึกษำต่อเจ้ำหน้ำที ่
หลังจำกใช้งำนเสร็จให้รับบัตรประจ ำตวั
นักศึกษำคืนได้จำกเจำ้หน้ำที ่

-  แบบค ำร้องขอใช้
ห้องเรียนบัณฑิตศึกษำ 
-  บัตรประจ ำตัวนกัศึกษำ 

ทุกวันท ำกำร 

 -  เขยีนวัน เวลำ และผู้ขอใช้หอ้ง ไว้ที่
ตำรำงกำรขอใช้หอ้งเรียน เพื่อให้ทรำบวำ่ 
มีกำรขอใช้ห้องวันและเวลำใดบ้ำง 
-  ในกรณีที่ขอใช้หอ้งปฏิบัตกิำร
คอมพิวเตอร์เป็นรำยบุคคล เจ้ำหน้ำที่จะ
ตรวจสอบวำ่เวลำตรงกับกำรขอใช้ในกำร
เรียนกำรสอนหรือกำรอบรมหรือไม่ หำก
ตรงกับกำรเรียนกำรสอนหรือกำรอบรม 
ต้องแจ้งให้ใช้ในโอกำสต่อไปแทน 

-  แบบค ำร้องขอใช้
ห้องเรียนบัณฑิตศึกษำ 
-  บัตรประจ ำตัวนกัศึกษำ 

3 นำท ี

 -  ส ำรวจควำมต้องกำรเพิ่มเติมของผู้ขอใช้
ห้องจำกแบบค ำร้องกำรขอใช้ห้อง ว่ำมี
ควำมต้องกำรอย่ำงอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ เช่น 
อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ หรือ
โปรแกรมพิเศษต่ำงๆ 
-  หำกมีควำมต้องกำรเพิ่มเติม ก็ท ำกำรหำ
มำเพิ่มเติมให้  

-  แบบค ำร้องขอใช้
ห้องเรียนบัณฑิตศึกษำ 
 

1 วัน 

 -  ส ำรวจอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่วำ่
ช ำรุดหรือไม่ โดยกำรเปิดคอมพิวเตอร์ทกุ
ตัวแล้วท ำกำรเช็คอุปกรณ์ พร้อมทั้ง
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ หำกมีกำรช ำรุดจะ
ได้หำมำเปลี่ยนและ/หรือส่งซ่อม 

  

 -  อ ำนวยควำมสะดวกตอ่ผู้มำขอใช้
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์
-  ให้ค ำแนะน ำและแก้ไขปัญหำกรณีที่ผู้
ขอใช้มีปัญหำกำรใช้งำนอุปกรณ์ต่ำงๆ 

- 1 วัน 

 -  ส ำรวจควำมสมบูรณ์ของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ 
หลังจำกผู้ขอใช้หอ้งใช้งำนเสร็จเรียบร้อย 
หำกมีกำรช ำรุดให้ท ำกำรแก้ไขหรือส่งซ่อม 
-  ปิดสวิตซ์อุปกรณ์ทุกอย่ำงให้เรียบร้อย  

- 1 วัน 

 
 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนขึ้นอยู่กบักำรเข้ำใช้งำน และกิจกรรมที่ขอใช้งำน 

เร่ิม 

รับเรื่องกำรขอใช้ห้องปฏิบัตกิำร
คอมพิวเตอร์ 

ลงตำรำงเวลำกำรขอใช้หอ้งปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 

ส ำรวจควำมพร้อมในกำรใช้งำน
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์

ส ำรวจควำมสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่ำงๆ 
หลังจำกใช้งำนเสร็จ 

อ ำนวยควำมสะดวกและให้ค ำแนะน ำ
ระหว่ำงกำรขอใช้ห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร ์

ส ำรวจควำมพร้อมในกำรใช้งำน
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์(ต่อ) 

สิ้นสุดกระบวนกำร 



 
 


