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รายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
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ก.พ.ม.-๒ 
 

ค าน า 
 

 

   รายงานการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับนี้   จัดท าขึ้นเพื่อ

รายงานสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนวิชาการ  ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และเพื่อรองรับการประเมนิต่อสัญญาจ้างระยะที่สาม  จากคณะกรรมการ 

    ในรายงานผลการปฏิบัติงานเล่มนี้   ได้จัดท าตามรูปแบบ  และแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดย

ได้รายงานผลการด าเนินการทั้ง  ๓  ภารกิจหลัก คือ  ๑) ปฏิบัติงานในการจ้างระยะที่ ๒ มาแล้ว  ๓ ปี   ๒) 

รายงานการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานจริงให้เห็นภาพรวมใน ๓ ปี ตามภารกิจในต าแหน่ง และงานในภารกิจของ

มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยมอบหมายพร้อมระบุวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓) เสนอการพัฒนางานใน

ต าแหน่งที่มีฐานข้อมูลจากการวิจัย หรือรายงานผลการศึกษา หรือการวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพงาน   โดย

ช่วงเวลาด าเนินการที่รายงาน ๓ ปี  

   รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี ้จะสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานใน ๓ ปีที่ผา่นมาเป็นอย่างดี  

อย่างไรก็ตามยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน เพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

 

                    นางสาวณภัทวรรณ  ไกรพุดซา 

                                                     นักวิชาการศึกษา 

                                                                                         ๑   พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ก.พ.ม.-๓ 
 

สารบัญ 
                                                                                                                             
หน้า  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้น          ๑ 
 ๑.๑ ชื่อ-สกุล          ๑ 
 ๑.๒ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ สังกัด คณะวิทยำกำรจัดกำร   ๑ 
 ๑.๓ กำรพัฒนำตนเอง          ๑ 
  ๑.๓.๑ อบรม KM service mind       ๑ 
  ๑.๓.๒ อบรมเชิงปฏิบัติกำรนอกสถำนที่ กำรเจริญสติ สมำธิแก่บุคลำกร  ๑ 
  ๑.๓.๓ อบรมเชิงพัฒนำหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปี ๒๕๕๙  ๑ 
  ๑.๓.๔ อบรมกำรวิจัยสำยสนบัสนุน      ๑ 
  ๑.๓.๕ อบรม ฝึกจิตพิชิตใจเทิดไท้องค์รำชัน      ๒
  ๑.๓.๖ อบรมเชิงปฏิบัติกำรเขียนวิจัยส ำหรับบุคลำกร    ๒
  ๑.๓.๗ อบรมด้ำนกำรเขียนแผนงำนงบประมำณประจ ำปี ๖๐    ๒
  ๑.๓.๘ อบรมกำรเป็นวิทยำกร       ๒
  ๑.๓.๙ อบรมกำรท ำประกันคุณภำพ       ๓
  ๑.๓.๑๐ อบรมกำรท ำประกันคณุภำพ      ๓
  ๑.๓.๑๑ อบรมเชิงปฏบิัติกำรเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  ๓ 
                                 ภำยในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปี ๒๕๕๘    
  ๑.๓.๑๒ อบรมกำรจัดกำรควำมรู้ Knowledge Management หัวข้อ    ๔ 
                                  เทคนิคกำรท ำงำนร่วมกันอยำ่งมีควำมสุข     
  ๑.๓.๑๓ อบรมกำรกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลดำ้นประกันคุณภำพ CHE QA           ๔ 

Online ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
๑.๓.๑๔ อบรมค่ำยจริยธรรมคุณธรรม ปี ๒๕๕๙ ภำคสมทบ    ๕ 

  ๑.๓.๑๕ อบรมบุคลิกภาพบุคลากรสายสนับสนนุ     ๕ 

  ๑.๓.๑๖อบรมประกันคุณภำพ       ๕ 
  ๑.๓.๑๗อบรมสวัสดิการจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติของบุคลากร   ๖ 

๑.๓.๑๘อบรมการท างานเป็นทีมในยุคดิตลั ไทยแลนด ์4.0    ๖ 
๑.๓.๑๙อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า SAR ๑๗ คณะวิทยาการจัดการ  ๗ 
๑.๓.๒๐อบรมการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ CHE QA  ๗ 

           Online ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
๑.๓.๒๑อบรมค่ำยจริยธรรมคุณธรรม ปี ๒๕๖๐ ภำคสมทบ    ๘ 

๑.๔  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในองค์กร/กำรท ำงำนเป็นทีม     ๘
  ๑.๔.๑ กรรมกำรด ำเนนิกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ๘ 
  ๑.๔.๒ กรรมกำรด ำเนนิงำนประชุมบุคลำกรและเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร  ๘ 

         คณะวิทยำกำรจัดกำร    



 
 

ก.พ.ม.-๔ 
 

 
สารบัญ (ตอ่) 

                  หน้า 
๑.๔.๓ กรรมกำรด ำเนนิกิจกรรมกำรประชุมให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ   ๘ 
          ภำคในเวลำ ประจ ำภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗     ๘ 
๑.๔.๔ กรรมกำรจัดกำรควำมรู ้(Knowledge Management) ของคณะวิทยำกำร   ๘ 
  จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
๑.๔.๕ กรรมกำรด ำเนนิงำนจัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ในด้ำนงำนประกันคุณภำพ   ๘ 
         กำรศึกษำ   
๑.๔.๖ กรรมกำรด ำเนนิงำนภำยในศูนย์คอมพิวเตอร์      ๘ 

  ๑.๔.๗ กรรมกำรด ำเนนิงำนวนัวิทยำกำรจัดกำร ๒๕๕๘      ๙ 
  ๑.๔.๘ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศรำยวชิำกำรฝึก    ๙ 

ประสบกำรณ์วิชำชีพ  
  ๑.๔.๙ กรรมกำรด ำเนนิกำรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศรำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์   ๙ 
                                วิชำชีพ ประจ ำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗   
  ๑.๔.๑๐ กรรมกำรด ำเนินกำรจดักิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์  ๙ 

วิชำชีพ ประจ ำภำคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ 
  ๑.๔.๑๑ จัดท ำแผนงบประมำณ ปีงบประมำณ ๒๕๕๙      ๙ 

๑.๔.๑๒ กรรมกำรด ำเนินงำนกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR ๑๕)   ๙ 
ระดับหลักสูตรสำขำวิชำคณะวทิยำกำรจัดกำร   

  ๑.๔.๑๑ กิจกรรมนักศึกษำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ ประจ ำภำคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘   ๙ 
  ๑.๔.๑๒ กิจกรรมประชุมบุคลำกร ประจ ำปี ๒๕๕๙     ๙ 
  ๑.๔.๑๓ กรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อควำมเป็นเลิศ        ๑๐ 
  ๑.๔.๑๔ กรรมกำรด ำเนินกำรอบรมเขียนผลงำนทำงวชิำกำร           ๑๐ 
  ๑.๔.๑๕ อบรมบุคลิกภำพวชิำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ๒/๒๕๕๘    ๑๐ 
  ๑.๔.๑๖ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรเขียนบทควำมวิจัย เพ่ือตีพิมพ์  ๑๐ 

ในฐำนข้อมูลงำนวิจัย มนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์  
๑.๔.๑๗ กิจกรรมด ำเนินกำรแข่งขันทักษะทำงด้ำนวชิำกำรโครงกำรประกวดไอเดีย    ๑๐          
            สร้ำงสรรค์ธุรกิจใหม่สู่สังคมผู้สูงอำยุ  

       ๑.๔.๑๘ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนวนัวิทยำกำรจัดกำร ๒๕๕๙     ๑๑ 
  ๑.๔.๑๘ คณะกรรมกำรกิจกรรม ธุรกิจเพื่อคนรักสุขภำพ ของสำขำกำรจัดกำร   ๑๑ 
  ๑.๔.๑๙ คณะกรรมกำรปัจฉิมนิเทศรำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำรวิชำชีพ     ๑๑ 

ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ภำคในเวลำรำชกำร      
  ๑.๔.๒๐ กิจกรรมอบรมควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับบุคลำกร   ๑๑ 

ผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพ  
  ๑.๔.๒๑ กิจกรรมปัจฉิมจบกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘     ๑๑ 

๑.๔.๒๒ ประชุมเชิงปฏบิัติกำรจัดท ำแผนงบประมำณระบบและกลไกลกำรจัดสรร   ๑๑ 
งบประมำณอย่ำงมปีระสทิธิภำพ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐  

  ๑.๔.๒๓ กจิกรรมคณะกรรมการสอบสมัภาษณน์ักศึกษาใหม่ รอบ Admission    ๑๑ 



 
 

ก.พ.ม.-๕ 
 

สารบัญ (ตอ่) 
        หน้า 

๑.๔.๒๔ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ๑๒ 
 (SAR ๑๖) ระดับหลักสูตรสำขำวิชำคณะวิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง)  

  ๑.๔.๒๕ คณะกรรมกำรกิจกรรมพบอำจำรย์ทีป่รึกษำ ชั้นปีที่ ๑ ภำคในเวลำ  ๑๒ 
  ๑.๔.๒๖ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ๑๒ 

 (SAR ๑๖) ระดับหลักสูตรสำขำวิชำคณะวิทยำกำรจัดกำร  
  ๑.๔.๒๗ กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบกำรณ์ ประจ ำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘   ๑๒ 

 ภำคนอกเวลำรำชกำร  
  ๑.๔.๒๘ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙    ๑๒ 

ภำคนอกเวลำรำชกำร    
  ๑.๔.๒๙ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรม สืบสำนพระพุทธศำสนำ   ๑๒ 

 โดยปลูกจิตส ำนึกท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ    
  ๑.๔.๓๐ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   ๑๓ 

(SAR ๑๖) ระดับคณะวิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง  
  ๑.๔.๓๑ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมจริยธรรมและคุณธรรม   ๑๓ 

นักศึกษำใหม่ รุ่นที่ ๑ 
  ๑.๔.๓๒ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   ๑๓ 

(SAR ๑๖) ระดับคณะวิทยำกำรจัดกำร   
  ๑.๔.๓๓ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมจริยธรรมและคุณธรรม   ๑๓ 

นักศึกษำใหม่ รุ่นที่ ๒  
  ๑.๔.๓๔ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำรของ   ๑๓ 

คณะวิทยำกำรจัดกำร  
  ๑.๔.๓๕ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมอบรมเข้ำสู่ต ำแหนง่ทำงวชิำกำร  ๑๓ 

๑.๔.๓๖ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมอบรมนักศึกษำสำขำกำรจัดกำร   ๑๓ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

๑.๔.๓๗ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมปัจฉิมนิเทศรำยวิชำกำรเตรียมฝึก  ๑๔ 
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจ ำภำคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ภำคในเวลำรำชกำร 

๑.๔.๓๘ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้ำนกำรเรียน  ๑๔ 
กำรสอน หัวข้อ “กำรเขียนผลงำนทำงวชิำกำรเพื่อบูรณำกำรเรียน 
กำรสอนในศตวรรษที่ ๒๑” 

๑.๔.๓๙ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์  ๑๔ 
วิชำชีพ ประจ ำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ภำคในเวลำรำชกำร 

๑.๔.๔๐ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรม วันมำฆบูชำ   ๑๔ 
คนของพระรำชำร่วมท ำควำมดี 

๑.๔.๔๑ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนวนัวิทยำกำรจัดกำร ๒๕๖๐    ๑๔ 
๑.๔.๔๒ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมปัจฉิมรำยวชิำกำรเตรียมฝึก   ๑๔ 

ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจ ำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ภำคในเวลำรำชกำร 
๑.๔.๔๓ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมปัจฉิมรำยวชิำกำรฝึก    ๑๔ 

ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจ ำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ภำคในเวลำรำชกำร 



 
 

ก.พ.ม.-๖ 
 

สารบัญ (ตอ่) 
              หน้า 

๑.๔.๔๔ คณะกรรมกำรกิจกรรมสืบสำนศิลปวฒันธรรมท้องถิ่นผักพื้นบำ้น   ๑๕ 
 กับภูมิปัญญำท้องถิ่น  

  ๑.๔.๔๕ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนอบรมกำรออกแบบ Content Marketing   ๑๕ 
เพื่อธุรกิจ  

  ๑.๔.๔๖ คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเป็นพี่เลี้ยง   ๑๕ 
สงเสริมกำรพัฒนำผลงำนทำงวชิำกำรเพื่อขอผลงำนทำงวิชำกำรครั้งที่   

  ๑.๔.๔๗ คณะกรรมการกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบAdmission ๑๕ 
๑.๔.๔๘ ประชุมเชิงปฏบิัติกำรจัดท ำแผนงบประมำณระบบและกลไกลกำรจัดสรร      ๑๖ 
      งบประมำณอย่ำงมปีระสทิธิภำพ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑    
๑.๔.๔๙ คณะกรรมกำรกิจกรรม KM กำรเขียนบททบทวนวรรณกรรมอย่ำงไร    ๑๖ 

เพื่อตอบสมมุติฐำนกำรวิจยั      
  ๑.๔.๕๐ คณะกรรมกำรกิจกรรมอบรมกำรออกแบบวิจัยทำงธุรกิจและสังคมศำสตร์   ๑๖ 

๑.๔.๕๑ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   ๑๖ 
 (SAR ๑๗) ระดับหลักสูตรสำขำวิชำ วิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง)   ๑๖ 

๑.๔.๕๒ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน    ๑๖ 
(SAR ๑๗) ระดับหลักสูตรสำขำวิชำ วิทยำกำรจัดกำร   

  ๑.๔.๕๓ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์   ๑๗ 
วิชำชีพ ประจ ำภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ภำคในเวลำรำชกำร   

  ๑.๔.๕๔ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   ๑๗ 
 (SAR ๑๗) ระดับคณะ วิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง)  

  ๑.๔.๕๕ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   ๑๗ 
 (SAR ๑๗) ระดับคณะ วิทยำกำรจัดกำร 

๑.๔.๕๖ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำรเตรียมฝึก   ๑๗ 
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจ ำภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ภำคในเวลำรำชกำร   ๑๗ 

๑.๔.๕๗ คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑติ      ๑๗ 
หลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๖๑    

  ๑.๔.๕๘ คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเป็นพี่เลี้ยงสงเสริม   ๑๗ 
กำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอผลงำนทำงวชิำกำรคร้ังที่ ๒  

๑.๔.๕๙ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   ๑๗ 
 (SAR ๑๗) ระดับหลักสูตรสำขำวิชำ วิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง) 

๑.๔.๖๐ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนอบรมบุคลิกภำพและกำรสือ่สำรรำยวิชำ   ๑๘ 
เตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ ภำคในเวลำรำชกำร     

  ๑.๔.๖๑ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนอบรมบุคลิกภำพและกำรสือ่สำร    ๑๘ 
รำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ ภำคนอกเวลำรำชกำร   

๑.๔.๖๒ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมจริยธรรมและคุณธรรม    ๑๘ 
นักศึกษำใหม่ ภำคในเวลำรำชกำร   

๑.๔.๖๓ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนมุทติำจิต ผู้เกษียณอำยุรำชกำรประจ ำปี ๒๕๖๐   ๑๘ 



 
 

ก.พ.ม.-๗ 
 

 สารบัญ (ตอ่) 
                        หน้า 

๑.๔.๖๔ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนส่งเสริมทักษะกำรออกก ำลังกำย               ๑๘ 
            HAPPY BODY CHAPTER คร้ังที่ ๑    

  ๑.๔.๖๕ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนส่งเสริมทักษะกำรออกก ำลังกำย   ๑๘ 
 HAPPY BODY CHAPTER คร้ังที่ ๒ 

๑.๕ กำรบริกำรสังคม/กำรเป็นวิทยำกร/กำรบริกำรวิชำกำร     ๑๙ 
  ๑.๕.๑ บริกำรงำนวันอนุรักษ์และพัฒนำแม่น้ ำ คู คลองแห่งชำติ ประจ ำปี  ๑๙ 
                               ๒๕๕๘ ณ มัสยิคกมำลุลอิสลำม  เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 
  ๑.๕.๒ บริกำรงำนวันอนุรักษ์และพัฒนำแม่น้ ำ คู คลองแห่งชำติ ประจ ำปี  ๑๙ 
                               ๒๕๕๙ ณ มัสยิคกมำลุลอิสลำม  เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 
  ๑.๕.๓ บริกำรงำนวันอนุรักษ์และพัฒนำแม่น้ ำ คู คลองแห่งชำติ ประจ ำปี  ๑๙ 
                               ๒๕๖๐ ณ มัสยิคกมำลุลอิสลำม  เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 
 
ส่วนที่ ๒ รายงานการปฏิบัติงาน         ๒๐
 ๒.๑ งำนในภำรกิจหลักของต ำแหน่ง       ๒๐ 
  ๒.๑.๑ งำนส่งค่ำระดับคะแนนพิเศษ (I)      ๒๐ 
  ๒.๑.๒ แผนผังกำรแสดงขั้นตอนปฏิบัติงำน กำรส่งค่ำระดับคะแนนพิเศษ (I)  ๒๑ 
  ๒.๑.๓ งำนกำรขอแก้ไขค่ำระดับคะแนนที่ผิดพลำด     ๒๒
  ๒.๑.๔ แผนผังกำรแสดงขั้นตอนปฏิบัติงำน กำรขอแก้ไขค่ำระดับคะแนนที่ผิดพลำด ๒๓ 
  ๒.๑.๕ งำนก ำกับดูแลกำรวัดผลและประเมินผลประจ ำภำคเรียน(ส่งเกรด)  ๒๔
  ๒.๑.๖ แผนผังกำรแสดงขั้นตอนปฏิบัติงำน งำนก ำกับดูแลกำรวัดผลและประเมินผล ๒๕ 

ประจ ำภำคเรียน(ส่งเกรด)        
๒.๑.๗ งำนเทียบโอนรำยวิชำ ยกเว้นรำยวิชำให้กับนักศึกษำ    ๒6 
๒.๑.๘ แผนผังกำรแสดงขั้นตอนปฏิบัติงำน งำนเทียบโอนรำยวิชำ ยกเว้นรำยวิชำ        ๒7 
๒.๑.๙ งำนขำดสอบปลำยภำคเรียน      ๒8 
๒.๑.๑๐ แผนผังกำรแสดงขั้นตอนปฏิบัติงงำนขำดสอบปลำยภำคเรียน   ๒9 

๒.๒ งำนอ่ืนตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย       ๓๐
  ๒.๒.๑ กรรมกำรสอบสัมภำษณ์เพ่ือคัดเลือกนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ   ๓๐ 
           ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ (ภำคในเวลำ)     
  ๒.๒.๒ กรรมกำรด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์บุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย  ๓๐ 
           รำชภฏัจันทรเกษม ระดับปริญญำตรี ภำคนอกเวลำรำชกำรประจ ำปี 
           กำรศึกษำ ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ 
  ๒.๒.๓ กรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรสอบมำตรฐำนวัดควำมรู้วิชำภำษำไทย  ๓๐ 
           และวิชำภำษำอังกฤษ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
 
 
 



 
 

ก.พ.ม.-๘ 
 

สารบัญ (ตอ่) 
                                                                                                                                      

              หน้า 
  ๒.๒.๔ กรรมกำรด ำเนินงำนฝึกซ้อมย่อยงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร  ๓๑ 
           แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมประจ ำปี 
           กำรศึกษำ ๒๕๕๘  -๒๕๖๐ 
  ๒.๒.๕ กรรมกำรก ำกับแถวบัณฑิตวันซ้อมใหญ่ในพิธีพระรำชทำนปริญญำ  ๓๑ 
           บัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ๒๕๕๘  -๒๕๖๐ 
  ๒.๒.๖ กรรมกำรก ำกับแถวบัณฑิตวันรับจริงในพิธีพระรำชทำนปริญญำ  ๓๑ 
   บัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
  ๒.๒.๗ กรรมกำรคุมสอบกลำงภำค ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  -๒๕๖๐  ๓๑ 
  ๒.๒.๘ กรรมกำรคุมสอบปลำยภำค ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  -๒๕๖๐  ๓๑ 

๒.๓ ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยที่มีฐำนข้อมูลจำกกำรศึกษำ   ๓๒ 
      ค้นคว้ำ/วิจัย  
 

ส่วนที่ ๓ การพัฒนาและปรับปรุงงาน        ๓๓
 ๑. หวัข้อของกำรพัฒนำและปรับปรุงงำน       ๓๓ 
 ๒. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ       ๓๓ 
 ๓. วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำและปรับปรุงงำน      ๓๔ 
 ๔. ฐำนข้อมูลแหล่งที่มำของข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ    ๓๔ 
 ๕. วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ      ๓๖ 
  ๕.๑ ศึกษำสภำพปัญหำ 
  ๕.๒ ศึกษำฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ 
  5.3 จัดท ำเครื่องมือที่ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ 
  5.4 กำรใช้เครื่องมือในกำรแก้ไขปัญหำ 
  5.5 กำรเก็บข้อมูลหลังกำรใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหำ 
  5.6 กำรวิเครำะห์ 
 ๖. ผลของกำรแก้ปัญหำเชิงเปรียบเทียบ       ๓๘ 
 ๗. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรน ำไปพัฒนำและปรับปรุงงำน     ๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ก.พ.ม.-๙ 
 

แบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ระยะที่สาม) 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้น 

๑.๑  ชื่อ - สกุล  นางสาวณภทัวรรณ  ไกรพุดซา 
๑.๒  ปัจจุบันด ำรงต ำแหนง่ นักวิชำกำรศึกษำ  สังกัด คณะวทิยำกำรจัดกำร 
       เร่ิมปฏิบัติงำนเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนำยน  ๒๕๕๕  รวมอำยุงำน ๕ ปี  ๔  เดือน 
๑.๓  กำรพัฒนำตนเอง (กำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำน/กำรศึกษำตอ่) 
 
 

ว/ด/ป 

 

หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน 
ที่จัดอบรม/ศึกษา

ต่อ 
ความรู้/ผลที่ได้รับ 

การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

๕ มิ.ย. ๕๘ อบรม KM service mind คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

บุคลำกรสำย
สนับสนุนที่มีควำม
โดดเด่นในกำร
ให้บริกำรให้ปรำกฏ
เป็นตัวอย่ำงที่ดีของ 
กำรมีจิตส ำนึกในกำร
ให้บริกำร 
กระตุ้นและสร้ำง
แรงจูงใจให้บุคลำกร
สำยสนับสนุนมี
จิตส ำนึกท่ีดีในกำร
ให้บริกำร 

เพ่ิมศักยภำพและ
คุณภำพกำรให้บริกำร
ที่เป็นเลิศก่อให้เกิด
ภำพลักษณ์ที่ดีต่อคณะ
วิทยำกำรจัดกำร ใน
ด้ำนกำรสร้ำงควำม
ประทับใจแก่
ผู้รับบริกำร 

๑๓ ก.ค.  ๕๘ อบรมเชิงปฏิบัติการนอก

สถานที่ การเจริญสติ 

สมาธิแก่บุคลากร 

คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

- ได้รับควำมรู้, ไดฝ้ึก
วินัยและพฒันำ
ศีลธรรม 
- ได้ฝึกสมำธิก่อให้เกิด
ปัญญำ 
- ได้รับควำมรู้ทำง
หลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำ 

- มีควำมกตัญญู (รู้สึก
ว่ำต้องมีควำมกตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณ รู้คุณ
บิดำ มำรดำ ญำติพี่
น้อง ครูบำอำจำรย์) 
- มีควำมเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่นมำกยิ่งขึ้น 
 

๘ ส.ค ๕๘ อบรมเชิงพัฒนำหลักสูตร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร
เกษม ปี ๒๕๕๙ 

ส ำนักสง่เสริม
วิชำกำรงำนทะเบียน
และวัดผล 

ได้รับกำรจัดท ำ
เกี่ยวกับหลักสูตร
ส ำหรับใช้ในปี 
๒๕๕๙  

ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรท ำหลักสูตร
เพ่ิมข้ึน สำมำรถใช้ใน
งำนชีวิตประจ ำวันได้ 

๓๐ ม.ค. ๕๙ อบรมกำรวิจัยสำย
สนับสนุน 

คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

ได้รับความรู้ความ

เข้าใจในเทคนิค 

และวิธีวิทยาการ

วิจัยที่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ 

เกิดการวิจัยที่มี

คุณภาพ สามารถน า

ผลการวิจัยมาพัฒนา

องค์กร และ งานที่

ท าประจ าได้ 

(มจษ.๐๐๒/๑) 

2 

1 



 
 

ก.พ.ม.-๑๐ 
 

ว/ด/ป หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน 
ที่จัดอบรม/ศึกษา

ต่อ 
ความรู้/ผลที่ได้รับ 

การน าผลไปใช้

ประโยชน์ในงาน 

๑๗ ก.พ. ๕๙ อบรม ฝึกจิตพิชิตใจเทิดไท้
องค์รำชัน 

คณะวิทยำกำร
จัดกำร  -ได้รับความรู,้ ได้

ฝกึวินัยและพัฒนา

ศลีธรรม 

- ได้ฝึกสมาธิ

ก่อใหเ้กิดปัญญา 

- ได้รับความรู้ทาง

หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 

ความกตัญญู (รู้สึก

ว่าต้องมีความ

กตัญญูต่อผู้มี

พระคุณ รู้คุณบิดา 

มารดา ญาติพี่น้อง 

ครูบาอาจารย์) 

- มีความเห็นอกเห็น

ใจผูอ้ื่นมากยิ่งขึน้ 

-มีสมาธิในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้น 

๒ เม.ย.  ๕๙ อบรมเชิงปฏิบัติกำรเขียน
วิจัยส ำหรับบุคลำกร 

คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

ได้รับความรูใ้นการ

เขียนวัตถุประสงค์ที่

ได้รับโดยตรงมาก

ที่สุด และระบุถึง

ปัญหาทีตอ้งการท า

วิจัยได้มากที่สุด 

เกิดการวิจัยที่มี

คุณภาพ สามารถน า

ผลการวิจัยมาพัฒนา

องค์กร และ งานที่

ท าประจ าได้ 

๕ เม.ย. ๕๙ อบรมด้ำนกำรเขียน
แผนงำนงบประมำณ
ประจ ำปี ๖๐ 

คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

ได้รับการจัดท า

เกี่ยวกับเขียนแผน

งบประมาณส าหรับ

ใช้ในปี ๒๕๖๐ ไปใน

ทิศทางและกฏ

ระเบียนของ

มหาวิทยาลัยอย่าง

ถูกต้อง 

ได้รบัความรูเ้กี่ยวกับ

การแผนงบประมาณ

ประจ าปี ๒๕๖๑

เพิ่มขึน้ สามารถใช้ใน

งานชีวติประจ าวันได้ 

๑๙-๒๐ เม.ย. 
๕๙ 

อบรมกำรเป็นวิทยำกร คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

-ความรู้ ความเข้าใจใน

หลักการเป็นวทิยากร 

-ได้รับการพัฒนา

ทักษะการเป็นวทิยากร 

-เทคนิคการสอน, การ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

, การวเิคราะห์ผู้ฟัง 

สามารถประยุกต์ใช้

หลักการ และทักษะ

การเป็นวิทยากรเพื่อ

ถ่ายทอดความรูใ้น

งานบริการ อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
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ก.พ.ม.-๑๑ 
 

ว/ด/ป 

 

หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน 
ที่จัดอบรม/ศึกษา

ต่อ 
ความรู้/ผลที่ได้รับ 

การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

๒๖ เม.ย. ๕๙ อบรมกำรท ำประกันคุณภำพ คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

-ความรู ้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องเก่ียวกับตัว

บ่งชี้และเกณฑก์าร

ประเมิน คุณภาพ

ภายใน ระดับ

หลักสูตร 

-ได้เรยีนรูแ้นวปฏิบตัิ 

ทักษะในการจัดท าตัว

บ่งชี้ใน ระดับ

หลักสูตร ได้อยา่งมี

คุณภาพและ

มาตรฐาน 

 

-ความรูท้ี่ได้รับ

สามารถน าไปใช้ใน

การเตรยีมข้อมลู 

วางแผน และการ

ด าเนินงานด้านการ

ประกัน คุณภาพ

การศึกษา ในป ี

๒๕๕๙ 

-เข้าใจการประเมิน

คุณภาพหลักสตูรมาก

ขึน้ ชัดเจน สามารถ

น าไปใช้ในการจัด

กระบวน 

๒๐ มิ.ย. ๕๙ อบรมกำรท ำประกันคุณภำพ คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

-ความรู ้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องเก่ียวกับตัว

บ่งชี้และเกณฑก์าร

ประเมิน คุณภาพ

ภายใน ระดับ

หลักสูตร 

-ได้เรยีนรูแ้นวปฏิบตัิ 

ทักษะในการจัดท าตัว

บ่งชี้ใน ระดับ

หลักสูตร ได้อยา่งมี

คุณภาพและ

มาตรฐาน 

 

-ความรูท้ี่ได้รับ

สามารถน าไปใช้ใน

การเตรยีมข้อมลู 

วางแผน และการ

ด าเนินงานด้านการ

ประกัน คุณภาพ

การศึกษา ในป ี

๒๕๕๙ 

-เข้าใจการประเมิน

คุณภาพหลักสตูรมาก

ขึน้ ชัดเจน สามารถ

น าไปใช้ในการจัด

กระบวน 

๒๘ มิ.ย. ๕๙ อบรมเชิงปฏิบัติกำร
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ ปี ๒๕๕๘ 

ส ำนักประกัน
คุณภำพ 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏ
จันทรเกษม 

ได้รับความรู้หน้าท่ี

เลขานุการ

คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร

และระดับคณะ  

-ความรูท้ี่ได้รับ

สามารถน าไปใช้ใน

การเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพได้

อย่างตามเกณฑ์ 
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ก.พ.ม.-๑๒ 
 

ว/ด/ป 

 

หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน 
ที่จัดอบรม/ศึกษา

ต่อ 
ความรู้/ผลที่ได้รับ 

การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

 

  ฝึกปฏิบัติการการคดิ

คะแนนผลการ

ประเมินโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป 

และวิธีการจดัท า

รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรและ

ระดับคณะ 

-สามารถใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปในการคิด

คะแนนผลการ

ประเมินได้อยา่ง

ถูกต้องและรวดเร็ว 

-สามารถจัดท า

รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพได้

อย่างถูกต้อง 

๒๙ ก.ค. ๕๙ อบรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
Knowledge Management 
หัวข้อ เทคนิคกำรท ำงำน
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

-ได้รับความรู ้ความ
เข้าใจ เก่ียวกับหลัก

พืน้ฐานการจดัการ

ความรูใ้น การท างาน

รว่มกัน 

-มีทักษะ การบรหิาร

การจัดการความรู้

เก่ียวกับการท างาน

รว่มกันได้อย่างมี

ความสุข 

 

 

-ได้รับควำมรู้เกีย่วกับ
เทคนิคกำรท ำงำน
อย่ำงมีควำมสุขเพ่ิมข้ึน 
สำมำรถใช้ในงำน
ชีวิตประจ ำวันได้ 
-เข้าใจวัฒนธรรมของ

องคก์รเป็นอย่างด ี

-สามารถปรับตัวและ

ทางาน อยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นอย่างมีความสุข 

-น าหลักการไป

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการท างาน 

๖ ก.ย. ๕๙ อบรมกำรกำรใช้งำนระบบ
ฐำนข้อมูลด้ำนประกัน
คุณภำพ CHE QA Online ปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

ฝ่ำยประกันคุณภำพ
มหำวิทยำลยั -แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ ์

เพิ่มพูนทักษะในการ

จัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน 

และหลักฐานอ้างอิง

ต่างๆ 

- ได้เรยีนรูก้าร

จัดเก็บตัวบ่งชี้ต่างๆ

ลงในระบบ CHE 

การจัดท าข้อมลูส่วน

น าที่เป็นโครงรา่ง

องคก์าร การจัดท า

รายงานต่างๆ ทั้ง

รายงานการ ประเมิน

ตนเอง รายงานการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

รวมทั้งการเสรมิสรา้ง 
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ก.พ.ม.-๑๓ 
 

 

ว/ด/ป 

 
หัวข้อพัฒนาตนเอง 

หน่วยงาน 

ที่จัดอบรม/ศึกษา

ต่อ 

ความรู้/ผลที่ได้รับ 

การน าผลไปใช้

ประโยชนใ์นงาน 

๑๐ ก.ย. ๕๙ อบรมค่ำยจริยธรรมคุณธรรม 
ปี ๒๕๕๙ ภำคสมทบ 

กิจกำรนักศึกษำ 
คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

-รู้จักรับผิดชอบ สรำ้ง
ควำมอดทนและฝึกกำร
ตรงต่อเวลำ 
-ได้ฝึกควำมอดทน, ท ำ
ให้เกิดควำมใจเย็น 
- ได้รับควำมรู้, ไดฝ้ึก
วินัยและพฒันำ
ศีลธรรม 
- ได้ฝึกสมำธิก่อให้เกิด
ปัญญำ 
- ได้รับควำมรู้ทำง
หลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำ, 
เข้ำใจกฎแห่งกรรม 

- ได้รับประสบกำรณ์
ชีวิตมำกข้ึน 
- ได้รู้จักกำรปรับตัวใน
กำรท ำงำนในระบบ
มหำวิทยำลยั 
- มีควำมตั้งใจที่จะท ำ
ควำมด ี
- ช่วยยกระดับจติใจให้
สูงขึ้นมีธรรมะในจิตใจ 
- รู้ถึงคุณค่ำของชีวิต
มำกข้ึน 
- ได้ฝึกปฏบิัติตนในกำร
ควบคุมทั้งกำย วำจำ 
และจิตใจ 

๑๘ เม.ย.๖๐ อบรมบุคลิกภาพบุคลากร

สายสนับสนุน 

คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

-ได้รับควำมรู้เทคนิค
กำรพัฒนำบุคลิกภำพ
ภำยในและภำยนอก 
 รูปลักษณ์,กำรกระท ำ
,ศักยภำพ 
-มีความรู ้ความเขา้ใจ 
และเสรมิสรา้งทักษะ

ในการพัฒนา

บุคลิกภาพ การดูแล

สุขภาพรา่งกาย 

ผิวพรรณให้ดูด ีการ

แต่งกายและมารยาท

ทางสงัคม 

 

 

 

 

-มีการน าความรูท้ี่

ได้มาพัฒนา

บุคลิกภาพภายในและ

ภายนอกที่มีความ

เช่ือมั่น สง่างาม 

รวมถงึสามารถ เป็นผู้

มีบุคลิกภาพที่ดีและมี

การสื่อสาร

ภาพลักษณท์ี่ดตี่อ

องคก์ร 

-มีการน าทักษะ

บุคลิกภาพในพดู 

ภาษากาย การสือ่สาร 

ทักษะการฟัง  

๑๒ มิ.ย. ๖๐ อบรมประกันคุณภำพ คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

-ความรู้ ความ

เข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับตัวบ่งชีแ้ละ  

-ความรูท้ี่ได้รับ

สามารถน าไปใช้ใน

การเตรียมขอ้มูล  
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ก.พ.ม.-๑๔ 
 

ว/ด/ป 

 

หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน 
ที่จัดอบรม/ศึกษา

ต่อ 
ความรู้/ผลที่ได้รับ 

การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

 

  เกณฑก์ารประเมิน 

คุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร 

-ได้เรียนรู้แนว

ปฏิบัติ ทักษะในการ

จัดท าตัวบ่งช้ีใน 

ระดับหลักสูตร ได้

อย่างมคีุณภาพและ

มาตรฐาน 

 

วางแผน และการ

ด าเนินงานด้านการ

ประกัน คุณภาพ

การศกึษา ในปี 

๒๕๖๐ 

-เข้าใจการประเมิน

คุณภาพหลักสูตร

มากขึ้น ชัดเจน 

สามารถน าไปใช้ใน

การจัดกระบวน 

๒๖ มิ.ย. ๖๐ อบรมสวัสดิการ

จรรยาบรรณและแนว

ปฏิบัติของบุคลากร 

สภำคณำจำรย์และ
ข้ำรำชกำร 

-ได้รับทราบกฏ

ระเบียบต่างๆ

เกี่ยวกับสวัสดิการ

ของพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่ควร

ได้รับประโยชน์ 

-สามารถปฏิบัติตาม

ระเบียบที่ได้แจ้งไว้

เกี่ยวกับสวัสดิการ

ของพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

๒๙-๓๐ ก.ค.
๖๐ 

อบรมการท างานเป็นทีมใน

ยุคดิตัล ไทยแลนด ์4.0 

คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

-ได้รับความรู ้ความ
เข้าใจ เก่ียวกับหลัก

พืน้ฐานการจดัการ

ความรูใ้น การท างาน

เป็นทีมในยุคดิตลั 

-มีทักษะ การบรหิาร

การจัดการความรู้

เก่ียวกับการท างาน

เป็นทีมในยุคดิตลั 

 

 

 

 

 

 

-ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการท างานเป็น
ทีมในยุคดิตลัเพ่ิมข้ึน 
สำมำรถใช้ในงำน
ชีวิตประจ ำวันได้ 
-เข้าใจวัฒนธรรมของ

องคก์รเป็นอย่างด ี

-สามารถปรับตัวและ

ท างาน อยู่ร่วมเป็น

ผู้อื่นอย่างเปน็ทีมได้ดี

ยิ่งขึ้น 

-น าหลักการไป

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการท างาน 
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ก.พ.ม.-๑๕ 
 

ว/ด/ป 

 

หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน 
ที่จัดอบรม/ศึกษา

ต่อ 
ความรู้/ผลที่ได้รับ 

การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

๙ ส.ค.๖๐ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

จัดท า SAR ๑๗ คณะ

วิทยาการจัดการ 

ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

-ความรู้ ความ

เข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับตัวบ่งชีแ้ละ

เกณฑก์ารประเมิน 

คุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร 

-ได้เรียนรู้แนว

ปฏิบัติ ทักษะในการ

จัดท าตัวบ่งช้ีใน 

ระดับหลักสูตร ได้

อย่างมคีุณภาพและ

มาตรฐาน 

-ความรูท้ี่ได้รับ

สามารถน าไปใช้ใน

การเตรียมขอ้มูล 

วางแผน และการ

ด าเนินงานด้านการ

ประกัน คุณภาพ

การศกึษา ในปี 

๒๕๖๐ 

-เข้าใจการประเมิน

คุณภาพหลักสูตร

มากขึ้น ชัดเจน 

สามารถน าไปใช้ใน

การจัดกระบวน 

๒๘ ส.ค. ๖๐ อบรมการการใช้งานระบบ

ฐานข้อมูลด้านประกัน

คุณภาพ CHE QA Online ปี

การศึกษา ๒๕๕๙ 

ฝ่ำยประกันคุณภำพ
มหำวิทยำลยั 

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ ์

เพิ่มพูนทักษะในการ

จัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน 

และหลักฐานอ้างอิง

ต่างๆ 

- ได้เรยีนรูก้าร

จัดเก็บตัวบ่งชี้ต่างๆ

ลงในระบบ CHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดท าข้อมลูส่วน

องคก์าร การจัดท า

รายงานต่างๆ ทั้ง

รายงานการ ประเมิน

ตนเอง รายงานการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

รวมทั้งการเสรมิสรา้ง

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผู้ที่มีหน้าที ่รับผดิชอบ

เก่ียวกับการ

ด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพการ

ศึกษระบบฐานข้อมูล

ด้านการประกัน

คุณภาพ (CHE QA 

Online) ให้มี

ประสิทธิภาพยิง่ขึน้ 
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ก.พ.ม.-๑๖ 
 

ว/ด/ป 

 

หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน 
ที่จัดอบรม/ศึกษา

ต่อ 
ความรู้/ผลที่ได้รับ 

การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

๑-๒ ก.ย. ๖๐ อบรมค่ำยจริยธรรมคุณธรรม 
ปี ๒๕๖๐ ภำคสมทบ 

กิจกำรนักศึกษำ 
คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

-รู้จักรับผิดชอบ สรำ้ง
ควำมอดทนและฝึกกำร
ตรงต่อเวลำ 
-ได้ฝึกควำมอดทน, ท ำ
ให้เกิดควำมใจเย็น 
- ได้รับควำมรู้, ไดฝ้ึก
วินัยและพฒันำ 

- ได้รับประสบกำรณ์
ชีวิตมำกข้ึน 
- ได้รู้จักกำรปรับตัวใน
กำรท ำงำนในระบบ
มหำวิทยำลยั 
- มีควำมตั้งใจที่จะท ำ
ควำมดี  

 

๑.๔  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในองค์กร/กำรท ำงำนเป็นทีม 
ว/ด/ป กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้ประโยชน์ในงาน 

๗ ม.ค. ๕๘ กรรมกำรด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำร
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ กรรมกำรด ำเนินกำร
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำ
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

ได้จัดงำนกิจกรรมกำรด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพได้อย่ำงรำบรื่น
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๙ ม.ค. ๕๘ กรรมกำรด ำเนินงำนประชุม
บุคลำกรและเชื่อม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสำน
ควำมสัมพันธ์ภำยใน
หน่วยงำนเพื่อควำมสำมัคค ี

สำมำรถท ำงำนร่วมกันภำยใน
หน่วยงำนร่วมกันได้อยำ่งรำบรื่น 

๑๔ ม.ค.๕๘ กรรมกำรด ำเนินกิจกรรมกำร
ประชุมให้ค ำแนะน ำและ
ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำภำคใน
เวลำ ประจ ำภำคเรียนที่ ๒ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ กิจกรรมกำรประชุมให้
ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่
นักศึกษำภำคในเวลำ ประจ ำ
ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

ได้จัดงำนกิจกรรมกำรด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ได้อย่ำงรำบรื่น
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๑๙ ม.ค. ๕๘ กรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
(Knowledge Management) 
ของคณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏจนัทร
เกษม 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ กิจกรรมจัดกำรควำมรู้ 
(Knowledge 
Management) ของคณะ
วิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏจนัทร
เกษม ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ได้จัดงำนกิจกรรมจัดกำรควำมรู ้
(Knowledge Management) ของ
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทรเกษมได้อยำ่งรำบรื่น
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๒๐ ก.พ. ๕๘ กรรมกำรด ำเนินงำนจัด
กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ในด้ำน
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ กิจกรรมด ำเนินงำนจัด
กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ใน
ด้ำนงำนประกันคุณภำพก 

ด ำเนินงำนจัดกิจกรรมอบรมให้
ควำมรู้ในด้ำนงำนประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำ ได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย 

๑๐  มี.ค. ๕๘ กรรมกำรด ำเนินงำนภำยใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ กิจกรรมด ำเนินงำน
ภำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ได้จัดงำนกิจกรรมด ำเนินงำนภำยใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้อย่ำงรำบรืน่และ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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ก.พ.ม.-๑๗ 
 

ว/ด/ป กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้ประโยชน์ในงาน 
๑๘-๒๑ มี.ค. 
๕๘ 

กรรมกำรด ำเนินงำนวัน
วิทยำกำรจัดกำร ๒๕๕๘ 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในกำรด ำเนนิงำนวนั
วิทยำกำรจัดกำร  ๒๕๕๘ 

ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรด ำเนนิงำน
วันวิทยำกำรจัดกำร  ๒๕๕๘ ไดอ้ย่ำง
รำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

๒๒ เม.ย. ๕๘ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรำยวิชำ
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในกำรด ำเนนิกำรจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรำยวิชำ
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

ได้จัดงำนด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศรำยวชิำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพได้อย่ำงรำบรื่น
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๒๙ เม.ย.๕๘ กรรมกำรด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรำยวิชำ 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
ประจ ำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในกำรด ำเนนิกำรจัด 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรำยวิชำ
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
ประจ ำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ 

ได้จัดงำนกรรมกำรด ำเนนิกำรจดั
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรำยวิชำกำรฝึก 
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจ ำภำค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ได้อย่ำงรำบรื่น
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๒๐ พ.ค. ๕๘ กรรมกำรด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำร
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
ประจ ำภำคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศรำยวชิำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจ ำ
ภำคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ 

ได้จัดงำนด ำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศ
รำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ 
ประจ ำภำคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ ได้
อย่ำงรำบรื่นและเปน็ไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

๓-๔ ส.ค. ๕๘ จัดท ำแผนงบประมำณ 
ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมจัดท ำ
แผนงบประมำณ 
ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 

ได้จัดงำนด ำเนินกิจกรรมจัดท ำแผน
งบประมำณ ปงีบประมำณ ๒๕๕๙ 
ได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไปดว้ยควำม
เรียบร้อย 

๒ ก.ย. ๕๘ กรรมกำรด ำเนินงำนกำรตรวจ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (SAR ๑๕)  ระดับ
หลักสูตรสำขำวชิำคณะ
วิทยำกำรจัดกำร 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยในคณะฯ 
ในกรรมกำรด ำเนินงำนกำร
ตรวจประกันคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (SAR ๑๕)  ระดับ
หลักสตูรสำขำวิชำคณะ
วิทยำกำรจัดกำร 

ได้จัดงำนด ำเนินงำนกำรตรวจ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
(SAR ๑๕)  ระดับหลักสูตรสำขำวิชำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้อย่ำง
รำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

๑๔ ต.ค.๕๘ กิจกรรมนักศึกษำพบอำจำรย์ที่
ปรึกษำ ประจ ำภำคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๘ 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในกรรมกำร
ด ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำ
พบอำจำรย์ทีป่รึกษำ ประจ ำ
ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ 

ได้จัดงำนด ำเนินงำนกิจกรรม
นักศึกษำพบอำจำรย์ทีป่รึกษำ 
ประจ ำภำคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ไดอ้ย่ำง
รำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

๘ ม.ค.๕๙ กิจกรรมประชุมบุคลำกร 
ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

มีการน าหลักมนุษย์สมัพันธ์

มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน 

เช่น การรู้เรา รูเ้ขา เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา งานของ 

-มีความรับผดิชอบตอ่งานกจิกรรม
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้

บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิ่งขึน้ 

-มีการมอบหมายงาน(กระจาย 
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ก.พ.ม.-๑๘ 
 

ว/ด/ป กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้ประโยชน์ในงาน 

  
กลุ่มและทมีงานจะด าเนนิ

ไปด้วยด ี

หน้าที ่ความรับผดิชอบและอ านาจ

การตัด สินใจ) ได้อย่างมี

ประสิทธิผลมากขึน้ 

๒๒ ม.ค. ๕๙ กิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำ
เตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ 
ประจ ำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘  

ได้เรียนรู้กำรท ำงำนเปน็ทีม
ภำยในคณะฯ ในกรรมกำร
กิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำ
เตรียมฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ประจ ำภำคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๘ 

-มีความรับผดิชอบตอ่งานกจิกรรม
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้

บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิ่งขึน้ 

-ท างานที่ช่วยใหส้มาชิกในทีมมี 
แรงกระตุ้น และแรงจูงใจ 

๑ ก.พ. ๔๙ กรรมกำรด ำเนินกำรอบรม
เขียนผลงำนทำงวชิำกำร 

ท าให้การปฏิบตัิงานมีความ

ชัดเจนขึ้น เพราะทีมงาน 

จะต้องอาศยัข้อเท็จจรงิเปน็

หลัก และช่วยกับตดัสินใจ

จากข้อมูลทีไ่ด ้ใหง้าน

ออกมาสมบูรณแ์บบมาก

ที่สุด ซึง่ต้องการจากการ

พูด การเขยีน และการ

ท างานเปน็ทีม  

น าไปปฏิบตัิงานเป็นทมีจะมีความ

พรอ้มทั้งทางด้านความคดิ ก าลัง

กายและก าลังใจ สามารถรวมกัน

เป็นหนึ่งเดียว และรวมประสบ

ความส าเร็จในกจิกรรมที่ได้ท า

รว่มกันได ้กอ่ให้เกดิบรรยากาศ

การท างานทีด่ีมากยิ่งขึน้ 

๑๒ ก.พ.๕๙ อบรมบุคลิกภำพวิชำฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ๒/
๒๕๕๘ 

ได้เรียนรู้กำรท ำงำนเปน็ทีม
ภำยในคณะฯ ในกรรมกำร
กิจกรรมอบรมบุคลิกภำพวิชำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ๒/
๒๕๕๘ 

-มีความรับผดิชอบตอ่งานกจิกรรม
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้

บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิ่งขึน้ 

-ท างานที่ช่วยใหส้มาชิกในทีมมี 
แรงกระตุ้น และแรงจูงใจ 

๑๙ ก.พ.๕๙ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้น

การเขียนบทความวิจัย เพื่อ

ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลงานวจิยั 

มนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีการน าหลักมนุษย์สมัพันธ์

มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน 

เช่น การรู้เรา รูเ้ขา เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา งานของ

กลุ่มและทมีงานจะด าเนนิ

ไปด้วยด ี

-มีความรับผดิชอบตอ่งานกจิกรรม
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้

บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิ่งขึน้ 

-มีการมอบหมายงาน(กระจาย

หน้าที ่ความรับผดิชอบและอ านาจ

การตัด สินใจ) ได้อย่างมี

ประสิทธิผลมากขึน้ 

๑ มี.ค.๕๙ กิจกรรมด ำเนินกำรแข่งขัน
ทักษะทำงด้ำนวิชำกำร
โครงกำรประกวดไอเดีย
สร้ำงสรรค์ธุรกิจใหม่สู่สังคม
ผู้สูงอำย ุ

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมจัดท ำ
ด ำเนินกำรแข่งขันทักษะ
ทำงดำ้นวชิำกำร 

ได้จัดงำนด ำเนินกิจกรรมด ำเนนิกำร
แข่งขันทักษะทำงด้ำนวิชำกำรได้
อย่ำงรำบรื่นและเปน็ไปด้วยควำม
เรียบร้อย 
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ก.พ.ม.-๑๙ 
 

ว/ด/ป กิจกรรม ความรู/้ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้ประโยชน์ในงาน 
๑๖-๑๗ มี.ค.
๕๙ 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนวนั
วิทยำกำรจัดกำร ๒๕๕๙ 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในกำรด ำเนนิงำนวนั
วิทยำกำรจัดกำร  ๒๕๕๙ 

ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรด ำเนนิงำน
วันวิทยำกำรจัดกำร  ๒๕๕๙ ไดอ้ย่ำง
รำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

๑๘ มี.ค. ๕๙ คณะกรรมกำรกิจกรรม ธุรกิจ
เพื่อคนรักสุขภำพ ของสำขำ
กำรจัดกำร  

ได้ท ำงำนเป็นทีม ในกำร
ด ำเนินงำนคณะกรรมกำร
กิจกรรม ธุรกิจเพื่อคนรัก
สุขภำพ ของสำขำกำรจัดกำร 

ได้จัดงำนกิจกรรมคณะกรรมกำร
กิจกรรม ธุรกิจเพื่อคนรักสุขภำพ 
สำขำกำรจัดกำร ได้อย่ำงรำบรืน่และ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๓๐ มี.ค. ๕๙ คณะกรรมกำรปัจฉิมนิเทศ
รำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำร
วิชำชีพ ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
ภำคในเวลำรำชกำร 

ได้ท ำงำนเป็นทีม ในกำร
ด ำเนินงำนกรรมกำรปัจฉิม
นิเทศรำยวิชำเตรียมฝึก
ประสบกำรวิชำชีพ  

ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรด ำเนนิงำน
วันปัจฉิมนิเทศรำยวิชำเตรียมฝกึ
ประสบกำรวิชำชีพ ได้อย่ำงรำบรื่น
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๒๖ เม.ย.๕๙ กิจกรรมอบรมควำมรู้ด้ำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ส ำหรับบุคลำกรผู้รับผดิชอบ
งำนประกันคุณภำพ 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในกำรจัดท ำประกนั
คุณภำพ ของคณะและสำขำ 

ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรด ำเนนิงำน
จัดท ำประกันคุณภำพของคณะและ
สำขำ ได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย 

๒๗ เม.ย.๕๙ กิจกรรมปัจฉิมจบกำรศึกษำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

มีการน าหลักมนุษย์สมัพันธ์

มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน 

เช่น การรู้เรา รูเ้ขา เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา งานของ

กลุ่มและทมีงานจะด าเนนิ

ไปด้วยด ี

-มีความรับผิดชอบตอ่งานกจิกรรม
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้

บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิ่งขึน้ 

-มีการมอบหมายงาน(กระจาย

หน้าที ่ความรับผดิชอบและอ านาจ

การตัด สินใจ) ได้อย่างมี

ประสิทธิผลมากขึน้ 

๒๕-๒๗ พ.ค.
๕๙ 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ
แผนงบประมำณระบบและ
กลไกลกำรจัดสรรงบประมำณ
อย่ำงมีประสทิธิภำพ 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมจัดท ำ
แผนงบประมำณ 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 

ได้จัดงำนด ำเนินกิจกรรมจัดท ำแผน
งบประมำณ ปงีบประมำณ ๒๕๖๐ 
ได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไปดว้ยควำม
เรียบร้อย 

๑๕ มิ.ย.๕๙ กจิกรรมคณะกรรมการสอบ

สัมภาษณน์ักศึกษาใหม ่รอบ 

Admission 

มีการน าหลักมนุษย์สมัพันธ์

มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน 

เช่น การรู้เรา รูเ้ขา เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา งานของ

กลุ่มและทมีงานจะ

ด าเนินงานไปได้ด้วยด ี

-มีความรับผดิชอบตอ่งานกจิกรรม
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้

บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิ่งขึน้ 

-มีการมอบหมายงาน(กระจาย

หน้าที่ความรับผดิชอบ) ได้อยา่งมี

ประสิทธิผลมากขึน้ 

๒๐ มิ.ย. ๕๙ คณะกรรมกำรอบรมควำมรู้
ด้ำนกำรเขียนรำยงำนกำร
ประเมินตนเองคณะวทิยำกำร
จัดกำร 

ได้ท ำงำนเป็นทีม ในกรรมกำร
ด ำเนินงำนกำรอบรมควำมรู้
ด้ำนกำรเขียนรำยงำนกำร
ประเมินตนเองคณะ 

ได้จัดงำนอบรมควำมรู้ดำ้นกำรเขียน
รำยงำนกำรประเมินตนเองคณะ
วิทยำกำรจัดกำรได้อย่ำงรำบรื่นและ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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ก.พ.ม.-๒๐ 
 

ว/ด/ป กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้ประโยชน์ในงาน 

๖ ก.ค. ๕๙ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำร
ตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (SAR ๑๖) ระดับ
หลักสูตรสำขำวชิำคณะ
วิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง) 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในคณะกรรมกำร
กิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
(SAR ๑๖) ระดับหลักสูตร
สำขำวชิำคณะวิทยำกำร
จัดกำร (เสมือนจริง) 

ได้จัดงำนกิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR ๑๖) 
ระดับหลักสูตรสำขำวิชำคณะ
วิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง)ได้
อย่ำงรำบรื่นและเปน็ไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

๒๘ ก.ค. ๕๙ คณะกรรมกำรกิจกรรมพบ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ ชัน้ปีที่ ๑ 
ภำคในเวลำ 

มีการน าหลักมนุษย์สมัพันธ์

มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน 

เช่น การรู้เรา รูเ้ขา เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา งานของ

กลุ่มและทมีงาน 

น ำหลักมนุษย์สัมพนัธ์ไปใช้ตอ่งาน
กจิกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ

เพื่อให้บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิง่ขึน้

และรวดเร็วมากกวา่เดิมลดปญัหา

ที่สื่อสารไมต่รงกันได้มาก 

๒-๕ ส.ค. ๕๙ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำร
ตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (SAR ๑๖) ระดับ
หลักสูตรสำขำวชิำคณะ
วิทยำกำรจัดกำร 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในคณะกรรมกำร
กิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
(SAR ๑๖) ระดับหลักสูตร
สำขำวชิำคณะวิทยำกำร
จัดกำร  

ได้จัดงำนกิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR ๑๖) 
ระดับหลักสูตรสำขำวิชำคณะ
วิทยำกำรจัดกำร ได้อย่ำงรำบรืน่และ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๓ ส.ค. ๕๙ กิจกรรมปฐมนิเทศฝึก
ประสบกำรณ์ ประจ ำภำคเรียน
ที่ ๒/๒๕๕๘ ภำคนอกเวลำ
รำชกำร 

ได้เรียนรู้กำรท ำงำนเปน็ทีม
ภำยในคณะฯ ในกรรมกำร
กิจกรรมปฐมนิเทศรำยฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจ ำ
ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ภำค
นอกเวลำรำชกำร 

-มีความรับผดิชอบตอ่งานกจิกรรม
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้

บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิ่งขึน้ 

-ท างานที่ช่วยใหส้มาชิกในทีมมี 
แรงกระตุ้น และแรงจูงใจ 

๘ ส.ค. ๕๙ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ
ใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
ภำคนอกเวลำรำชกำร 

ได้เรียนรู้กำรท ำงำนเปน็ทีม
ภำยในคณะฯ ในกรรมกำร
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ
ใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๙ ภำคนอกเวลำรำชกำร 

-มีความรับผดิชอบตอ่งานกจิกรรม
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้

บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิ่งขึน้ 

-ท างานที่ช่วยใหส้มาชิกในทีมมี 
แรงกระตุ้น และแรงจูงใจ 

๑๕ ส.ค. ๕๙ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
กิจกรรม สืบสำน
พระพุทธศำสนำ โดยปลูก
จิตส ำนึกท ำนุบ ำรุง
พระพุทธศำสนำ 

มีการน าหลักมนุษย์สมัพันธ์

มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน 

เช่น การรู้เรา รูเ้ขา เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา งานของ

กลุ่มและทมีงานจะด าเนนิ

ไปด้วยด ี

-มีความรับผดิชอบตอ่งานกจิกรรม
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้

บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิ่งขึน้ 

-มีการมอบหมายงาน(กระจาย

หน้าที ่ความรับผดิชอบและอ านาจ

การตัด สินใจ) ได้อย่างมี

ประสิทธิผลมากขึน้ 
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ก.พ.ม.-๒๑ 
 

ว/ด/ป กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้ประโยชน์ในงาน 

๒๕ ส.ค. ๕๙ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำร
ตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (SAR ๑๖) ระดับคณะ
วิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง) 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในคณะกรรมกำร
กิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
(SAR ๑๖) ระดับคณะ
วิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง) 

ได้จัดงำนกิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR ๑๖) 
ระดับคณะวิทยำกำรจัดกำร (เสมือน
จริง)ได้อย่ำงรำบรื่นและเปน็ไปด้วย
ควำมเรียบร้อย 
 

๒๖ ส.ค. ๕๙ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
โครงกำรอบรมจริยธรรมและ
คุณธรรมนักศึกษำใหม่ รุ่นที่ ๑ 

มีการน าหลักมนุษย์สมัพันธ์

มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน 

เช่น การรู้เรา รูเ้ขา เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา งานของ

กลุ่มและทมีงาน 

น ำหลักมนุษย์สัมพนัธ์ไปใช้ตอ่งาน
กจิกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ

เพื่อให้บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิง่ขึน้

และรวดเร็วมากกว่าเดิมลดปญัหา

ที่สื่อสารไมต่รงกันได้มาก 

๑-๒ ก.ย.๕๙ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำร
ตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (SAR ๑๖) ระดับคณะ
วิทยำกำรจัดกำร  

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในคณะกรรมกำร
กิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
(SAR ๑๖) ระดับคณะ
วิทยำกำรจัดกำร  

ได้จัดงำนกิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR ๑๖) 
ระดับคณะวิทยำกำรจัดกำร (เสมือน
จริง)ได้อย่ำงรำบรื่นและเปน็ไปด้วย
ควำมเรียบร้อย 

๒ ก.ย.๕๙ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
โครงกำรอบรมจริยธรรมและ
คุณธรรมนักศึกษำใหม่ รุ่นที่ ๒ 

มีการน าหลักมนุษย์สมัพันธ์

มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน 

เช่น การรู้เรา รูเ้ขา เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา งานของ

กลุ่มและทมีงาน 

น ำหลักมนุษย์สัมพนัธ์ไปใช้ตอ่งาน
กจิกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ

เพื่อให้บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิง่ขึน้

และรวดเร็วมากกวา่เดิมลดปญัหา

ที่สื่อสารไมต่รงกันได้มาก 

๑๕ ก.ย. ๕๙ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัด
งำนเกษียณอำยุรำชกำรของ
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

มีการน าหลักมนุษย์สมัพันธ์

มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน 

เช่น การรู้เรา รูเ้ขา เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา งานของ

กลุ่มและทมีงาน 

น ำหลักมนุษย์สัมพนัธ์ไปใช้ตอ่งาน
กจิกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ

เพื่อให้บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิง่ขึน้

และรวดเร็วมากกวา่เดิมลดปญัหา

ที่สื่อสารไมต่รงกันได้มาก 

๒ พ.ย. ๕๙ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมอบรมเข้ำสู่ต ำแหน่ง
ทำงวชิำกำร 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในคณะกรรมกำร
กิจกรรมอบรมเข้ำสู่ต ำแหน่ง
ทำงวชิำกำร 

ได้จัดงำนกิจกรรมอบรมเข้ำสู่
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้อย่ำงรำบรื่น
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๔ พ.ย. ๕๙ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมอบรมนักศึกษำสำขำ
กำรจัดกำร คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

มีการน าหลักมนุษย์สมัพันธ์

มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน 

เช่น การรู้เรา รูเ้ขา เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา งานของ

กลุ่มและทมีงาน 

น ำหลักมนุษย์สัมพนัธ์ไปใช้ตอ่งาน
กจิกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ

เพื่อให้บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิง่ขึน้

และรวดเร็วมากกวา่เดิมลดปญัหา

ที่สื่อสารไมต่รงกันได้มาก 
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ก.พ.ม.-๒๒ 
 

ว/ด/ป กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้ประโยชน์ในงาน 

๑๖ พ.ย.๕๙ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรำยวิชำ
กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ประจ ำภำคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ภำคในเวลำรำชกำร 

ได้ท ำงำนเป็นทีม ในกำร
ด ำเนินงำนปัจฉิมนิเทศ
รำยวิชำกำรเตรียมฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจ ำ
ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ภำคใน
เวลำรำชกำร 

ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรด ำเนนิงำน
ปัจฉิมนิเทศรำยวชิำกำรเตรียมฝกึ
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจ ำภำค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๙ภำคในเวลำ
รำชกำรได้อยำ่งรำบรื่นและเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย 

๑๗ พ.ย. ๕๙ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
กำรเรียนกำรสอน หัวข้อ “กำร
เขียนผลงำนทำงวชิำกำรเพื่อ
บูรณำกำรเรียนกำรสอนใน
ศตวรรษที่ ๒๑” 

มีการน าหลักมนุษย์สมัพันธ์

มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน 

เช่น การรู้เรา รูเ้ขา เอาใจ

เขามาใสใ่จเรา งานของ

กลุ่มและทมีงาน 

น ำหลักมนุษย์สัมพนัธ์ไปใช้ตอ่งาน
กจิกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ

เพื่อให้บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิง่ขึน้

และรวดเร็วมากกวา่เดิมลดปญัหา

ที่สื่อสารไมต่รงกันได้มาก 

๔ ม.ค. ๖๐ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำร
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
ประจ ำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ภำคในเวลำรำชกำร 

ได้ท ำงำนเป็นทีม ในกำรกำร
ด ำเนินงำนปฐมนิเทศรำยวิชำ
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
ประจ ำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ภำคในเวลำรำชกำร 

ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรด ำเนนิงำน
ปฐมนิเทศรำยวชิำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจ ำภำค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๙ภำคในเวลำ
รำชกำรได้อยำ่งรำบรื่นและเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย 

๑๕ ก.พ.๖๐ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมสืบสำนวฒันธรรม วัน
มำฆบูชำคนของพระรำชำร่วม
ท ำควำมด ี

มีการน าหลักมนุษย์สมัพันธ์

มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน 

เช่น การรู้เรา รูเ้ขา เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา งานของ

กลุ่มและทมีงาน 

น ำหลักมนุษย์สัมพนัธ์ไปใช้ตอ่งาน
กจิกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ

เพื่อให้บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิง่ขึน้

และรวดเร็วมากกวา่เดิมลดปญัหา

ที่สื่อสารไมต่รงกันได้มาก 

๑๕-๑๖ มี.ค. 
๖๐ 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนวนั
วิทยำกำรจัดกำร ๒๕๖๐ 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในกำรด ำเนนิงำนวนั
วิทยำกำรจัดกำร  ๒๕๖๐ 

ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรด ำเนนิงำน
วันวิทยำกำรจัดกำร  ๒๕๖๐ ไดอ้ย่ำง
รำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

๒๙ มี.ค. ๖๐ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมปัจฉิมรำยวิชำกำร
เตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ 
ประจ ำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ภำคในเวลำรำชกำร 

ได้ท ำงำนเป็นทีม ในกำรกำร
ด ำเนินงำนปัจฉิมรำยวชิำกำร
เตรียมฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ประจ ำภำคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๙ภำคในเวลำรำชกำร 

ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรด ำเนนิงำน
ปัจฉิมรำยวิชำกำรเตรียมฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจ ำภำค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๙ภำคในเวลำ
รำชกำร  ได้อยำ่งรำบรื่นและเปน็ไป
ด้วยควำมเรียบร้อย 

๒๑ เม.ย. ๖๐ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมปัจฉิมรำยวิชำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจ ำ
ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ภำคใน
เวลำรำชกำร 

ได้ท ำงำนเป็นทีม ในกำรกำร
ด ำเนินงำนปัจฉิมรำยวชิำกำร
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
ประจ ำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ภำคในเวลำรำชกำร 

ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรด ำเนนิงำน
ปัจฉิมรำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ประจ ำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ภำคในเวลำรำชกำร  ได้อยำ่งรำบรื่น
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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ก.พ.ม.-๒๓ 
 

ว/ด/ป กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้ประโยชน์ในงาน 

๓๐ พ.ค. ๖๐ คณะกรรมกำรกิจกรรมสืบสำน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผัก
พื้นบำ้นกับภูมปิัญญำท้องถิ่น 

มีการน าหลักมนุษย์สมัพันธ์

มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน 

เช่น การรู้เรา รูเ้ขา เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา งานของ

กลุ่มและทมีงาน 

น ำหลักมนุษย์สัมพนัธ์ไปใช้ตอ่งาน
กจิกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ

เพื่อให้บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิง่ขึน้

และรวดเร็วมากกวา่เดิมลดปญัหา

ที่สื่อสารไมต่รงกันได้มาก 

๑๗ มิ.ย.๖๐ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
อบรมกำรออกแบบ Content 
Marketing เพื่อธุรกิจ 

การได้เรยีนรูก้ระบวนการ

ท างานเปน็ทีม อาจมีหลาย

ขั้นตอนแตกต่างกัน แตโ่ดย

ส่วนใหญ่แล้วจะเร่ิม จาก

การวางแผนไปสู่ขัน้การ

ด าเนินการและลงมอืปฏิบัต ิ

และขั้นการประเมนิผลการ

ด าเนินงานต่างๆ จะเป็นไป

อย่างมีล าดับขัน้ตอน 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของการท างานเป็นทมี 

-สมาชิกในกลุม่มีความรว่มมอืกัน

และมีการระดมสมองใช้ความคดิ

จากหลายๆคน 

-มีความผิดพลาดน้อยเนื่องจาก

สมาชิกในทมีช่วยกันตดัสนิใจใน

การแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้ได ้

-ท าให้เกดิการสือ่สารความเข้า

และยอมรับจากสมาชิกในกลุม่ 

 

๑๙ มิ.ย.๖๐ คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรม
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเปน็พี่
เลี้ยงสงเสริมกำรพัฒนำผลงำน
ทำงวชิำกำรเพื่อขอผลงำนทำง
วิชำกำรคร้ังที่ ๑ 

การได้เรยีนรูก้ระบวนการ

ท างานเปน็ทีม อาจมีหลาย

ขั้นตอนแตกต่างกัน แตโ่ดย

ส่วนใหญ่แล้วจะเร่ิม จาก

การวางแผนไปสู่ขัน้การ

ด าเนินการและลงมอืปฏิบัต ิ

และขั้นการประเมนิผลการ

ด าเนินงานต่างๆ จะเป็นไป

อย่างมีล าดับขัน้ตอน 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของการท างานเป็นทมี 

-สมาชิกในกลุม่มีความรว่มมอืกัน

และมีการระดมสมองใช้ความคดิ

จากหลายๆคน 

-มีความผิดพลาดน้อยเนื่องจาก

สมาชิกในทมีช่วยกันตดัสนิใจใน

การแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้ได ้

-ท าให้เกดิการสือ่สารความเข้า

และยอมรับจากสมาชิกในกลุม่ 

 

๒๓ มิ.ย. ๖๐ คณะกรรมการกิจกรรมการ

สอบสมัภาษณน์ักศึกษาใหม่ 

รอบ Admission 

มีการน าหลักมนุษย์สมัพันธ์

มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน 

เช่น การรู้เรา รูเ้ขา เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา งานของ

กลุ่มและทมีงานจะ

ด าเนินงานไปได้ด้วยด ี

-มีความรับผดิชอบตอ่งานกจิกรรม
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้

บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิ่งขึน้ 

-มีการมอบหมายงาน(กระจาย

หน้าที่ความรับผดิชอบ) ได้อยา่งมี

ประสิทธิผลมากขึน้ 
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ก.พ.ม.-๒๔ 
 

ว/ด/ป กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้ประโยชน์ในงาน 

๒๘-๓๐ มิ.ย.
๖๐ 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ
แผนงบประมำณระบบและ
กลไกลกำรจัดสรรงบประมำณ
อย่ำงมีประสทิธิภำพ 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมจัดท ำ
แผนงบประมำณ 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

ได้จัดงำนด ำเนินกิจกรรมจัดท ำแผน
งบประมำณ ปงีบประมำณ ๒๕๖๑ 
ได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไปดว้ยควำม
เรียบร้อย 

๓ ก.ค. ๖๐ คณะกรรมกำรกิจกรรม KM 
กำรเขียนบททบทวน
วรรณกรรมอย่ำงไรเพื่อตอบ
สมมุติฐำนกำรวิจัย 

มีการน าหลักมนุษย์สมัพันธ์

มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน 

เช่น การรู้เรา รูเ้ขา เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา งานของ

กลุ่มและทมีงานจะ

ด าเนินงานไปได้ด้วยด ี

-มีความรับผิดชอบตอ่งานกจิกรรม
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้

บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิ่งขึน้ 

-มีการมอบหมายงาน(กระจาย

หน้าที่ความรับผดิชอบ) ได้อยา่งมี

ประสิทธิผลมากขึน้ 

๑๔ ก.ค. ๖๐ คณะกรรมกำรกิจกรรมอบรม
กำรออกแบบวิจัยทำงธุรกิจ
และสังคมศำสตร ์

การได้เรยีนรูก้ระบวนการ

ท างานเปน็ทีม อาจมีหลาย

ขั้นตอนแตกต่างกัน แตโ่ดย

ส่วนใหญ่แล้วจะเร่ิม จาก

การวางแผนไปสู่ขัน้การ

ด าเนินการและลงมอืปฏิบัต ิ

และขั้นการประเมนิผลการ

ด าเนินงานต่างๆ จะเป็นไป

อย่างมีล าดับขัน้ตอน 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของการท างานเป็นทมีได ้

-สมาชิกในกลุม่มีความรว่มมอืกัน

และมีการระดมสมองใช้ความคดิ

จากหลายๆคน 

-มีความผิดพลาดน้อยเนื่องจาก

สมาชิกในทมีช่วยกันตดัสนิใจใน

การแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้ได ้

-ท าให้เกดิการสือ่สารความเข้า

และยอมรับจากสมาชิกในกลุม่ 

 

 

 

 

๑๗ ก.ค. ๖๐ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำร
ตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (SAR ๑๗) ระดับ
หลักสูตรสำขำวชิำ วทิยำกำร
จัดกำร (เสมือนจริง) 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในคณะกรรมกำร
กิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
(SAR ๑๗) ระดับหลักสูตร
สำขำวชิำ วทิยำกำรจัดกำร 
(เสมือนจริง) 

ได้จัดงำนกิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR ๑๗) 
ระดับหลักสูตรสำขำวิชำ วิทยำกำร
จัดกำร (เสมือนจริง)ได้อย่ำงรำบรื่น
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
 

๒๔-๒๖ ก.ค. 
๖๐ 

คณะกรรมกำรกิจกรรมกำร
ตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (SAR ๑๗) ระดับ
หลักสูตรสำขำวชิำ วทิยำกำร
จัดกำร  

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในคณะกรรมกำร
กิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
(SAR ๑๗) ระดับหลักสูตร
สำขำวชิำ วทิยำกำรจัดกำร  

ได้จัดงำนกิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR ๑๗) 
ระดับหลักสูตรสำขำวิชำ วิทยำกำร
จัดกำร ได้อย่ำงรำบรื่นและเปน็ไป
ด้วยควำมเรียบร้อย 
 

16 



 
 

ก.พ.ม.-๒๕ 
 

ว/ด/ป กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้ประโยชน์ในงาน 
๔ ส.ค. ๖๐ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน

กิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำร
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
ประจ ำภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
ภำคในเวลำรำชกำร 

ได้ท ำงำนเป็นทีม ในกำรกำร
ด ำเนินงำนปฐมนิเทศรำยวิชำ
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
ประจ ำภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
ภำคในเวลำรำชกำร 

ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรด ำเนนิงำน
ปฐมนิเทศรำยวชิำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจ ำภำค
เรียนที่ ๑/๒๕๖๐ภำคในเวลำ
รำชกำรได้อยำ่งรำบรื่นและเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย 

๙ ส.ค. ๖๐ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำร
ตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (SAR ๑๗) ระดับคณะ 
วิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง) 

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในคณะกรรมกำร
กิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
(SAR ๑๗) ระดับคณะ
วิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง) 

ได้จัดงำนกิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR ๑๗) 
ระดับคณะ วิทยำกำรจัดกำร (เสมือน
จริง)ได้อย่ำงรำบรื่นและเปน็ไปด้วย
ควำมเรียบร้อย 
 

๑๗-๑๘ ส.ค. 
๖๐ 

คณะกรรมกำรกิจกรรมกำร
ตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (SAR ๑๗) ระดับคณะ 
วิทยำกำรจัดกำร  

ได้ท ำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในคณะกรรมกำร
กิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
(SAR ๑๗) ระดับคณะ
วิทยำกำรจัดกำร  

ได้จัดงำนกิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR ๑๗) 
ระดับคณะ วิทยำกำรจัดกำร ไดอ้ย่ำง
รำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 
 

๒๓ ส.ค. ๖๐ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำร
เตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ 
ประจ ำภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
ภำคในเวลำรำชกำร 

ได้ท ำงำนเป็นทีม ในกำรกำร
ด ำเนินงำนปฐมนิเทศรำยวิชำ
กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ประจ ำภำคเรียนที่ ๑/
๒๕๖๐ ภำคในเวลำรำชกำร 

ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรด ำเนนิงำน
ปฐมนิเทศรำยวชิำกำรเตรียมฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจ ำภำค
เรียนที่ ๑/๒๕๖๐ภำคในเวลำ
รำชกำรได้อยำ่งรำบรื่นและเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย 

๒๙ ส.ค. ๖๐ คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๖๑ 

มีการน าหลักมนุษย์สมัพันธ์

มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน 

เช่น การรู้เรา รูเ้ขา เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา งานของ

กลุ่มและทมีงาน 

น ำหลักมนุษย์สัมพนัธ์ไปใช้ตอ่งาน
กจิกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ

เพื่อให้บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิง่ขึน้

และรวดเร็วมากกวา่เดิมลดปญัหา

ที่สื่อสารไมต่รงกันได้มาก 

๖ ก.ย.๖๐ คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรม
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเปน็พี่
เลี้ยงสงเสริมกำรพัฒนำผลงำน
ทำงวชิำกำรเพื่อขอผลงำนทำง
วิชำกำรคร้ังที่ ๒ 

การได้เรยีนรูก้ระบวนการ

ท างานเปน็ทีม อาจมีหลาย

ขั้นตอนแตกต่างกัน แตโ่ดย

ส่วนใหญ่แล้วจะเร่ิม จาก

การวางแผนไปสู่ขัน้การ

ด าเนินการและลงมอืปฏิบัต ิ

และขั้นการประเมนิผลการ

ด าเนินงานต่างๆ จะเป็นไป 
  

-สมาชิกในกลุม่มีความรว่มมอืกัน

และมีการระดมสมองใช้ความคดิ

จากหลายๆคน 

-มีความผิดพลาดน้อยเนื่องจาก

สมาชิกในทมีช่วยกันตดัสนิใจใน

การแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้ได ้

 

 

17 



 
 

ก.พ.ม.-๒๖ 
 

ว/ด/ป กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้ประโยชน์ในงาน 
๖ ก.ย.๖๐ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน

อบรมบุคลิกภำพและกำร
สื่อสำรรำยวชิำเตรียมฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ภำคใน
เวลำรำชกำร 

ได้ท ำงำนเป็นทีม ในกำร
ด ำเนินงำนอบรมบุคลิกภำพ
และกำรสื่อสำรรำยวิชำเตรียม
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ภำค
ในเวลำรำชกำร 

ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรด ำเนนิงำน
อบรมบุคลิกภำพและกำรสื่อสำร
รำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ภำคในเวลำรำชกำรได้อย่ำง
รำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

๘ ก.ย.๖๐ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
อบรมบุคลิกภำพและกำร
สื่อสำรรำยวชิำเตรียมฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ภำคนอก
เวลำรำชกำร 

ได้ท ำงำนเป็นทีม ในกำร
ด ำเนินงำนอบรมบุคลิกภำพ
และกำรสื่อสำรรำยวิชำเตรียม
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ภำค
นอกเวลำรำชกำร 

ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรด ำเนนิงำน
อบรมบุคลิกภำพและกำรสื่อสำร
รำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ภำคนอกเวลำรำชกำรได้
อย่ำงรำบรื่นและเปน็ไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

๙-๑๐ ก.ย.
๖๐ 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
โครงกำรอบรมจริยธรรมและ
คุณธรรมนักศึกษำใหม่ ภำคใน
เวลำรำชกำร 

มีการน าหลักมนุษย์สมัพันธ์

มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน 

เช่น การรู้เรา รูเ้ขา เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา งานของ

กลุ่มและทมีงาน 

น ำหลักมนุษย์สัมพนัธ์ไปใช้ตอ่งาน
กจิกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ

เพื่อให้บรรลุเป้า รว่มกันได้ดยีิง่ขึน้

และรวดเร็วมากกวา่เดิมลดปญัหา

ที่สื่อสารไมต่รงกันได้มาก 

๒๑ ก.ย.๖๐ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
มุทิตำจิต ผู้เกษียณอำยุรำชกำร
ประจ ำปี ๒๕๖๐ 

การได้เรียนรู้กระบวนการ

ท างานเป็นทีม อาจมหีลาย

ขั้นตอนแตกต่างกัน แตโ่ดย

ส่วนใหญ่แลว้จะเร่ิม จากการ

วางแผนไปสูข่ั้นการ

ด าเนนิการและลงมอืปฏบัิต ิ

และขั้นการประเมินผลการ

ด าเนนิงานต่างๆ  

-สมาชิกในกลุ่มมคีวามร่วมมอืกัน

และมีการระดมสมองใชค้วามคดิจาก

หลายๆคน 

-มคีวามผิดพลาดนอ้ยเนื่องจาก

สมาชิกในทมีช่วยกันตัดสนิใจในการ

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได ้

-ท าให้เกิดการสื่อสารความเข้าและ

ยอมรับจากสมาชกิในกลุ่ม 

๑๘ ต.ค. ๖๐ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ส่งเสริมทักษะกำรออกก ำลัง
กำย HAPPY BODY 
CHAPTER คร้ังที่ ๑ 

การได้เรียนรู้กระบวนการ

ท างานเป็นทีม อาจมหีลาย

ขั้นตอนแตกต่างกัน แตโ่ดย

ส่วนใหญ่แลว้จะเร่ิม จากการ

วางแผนไปสูข่ั้นการ

ด าเนนิการและลงมอืปฏบัิต ิ

และขั้นการประเมินผลการ

ด าเนนิงานต่างๆ  

-สมาชิกในกลุ่มมคีวามร่วมมอืกัน

และมีการระดมสมองใชค้วามคดิจาก

หลายๆคน 

-มคีวามผิดพลาดนอ้ยเนื่องจาก

สมาชิกในทมีช่วยกันตัดสนิใจในการ

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได ้

-ท าให้เกิดการสื่อสารความเข้าและ

ยอมรับจากสมาชกิในกลุ่ม 

๒๕ ต.ค. ๖๐ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ส่งเสริมทักษะกำรออกก ำลัง
กำย HAPPY BODY 
CHAPTER คร้ังที่ ๒ 

ได้ท ำงำนเป็นทีม ในกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมทักษะกำร
ออกก ำลังกำย HAPPY BODY 
CHAPTER คร้ังที่ ๒ 

ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรด ำเนนิงำน
ส่งเสริมทักษะกำรออกก ำลังกำย 
HAPPY BODY CHAPTER คร้ังที่ ๒
ได้อย่ำงรำบรื่น 
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ก.พ.ม.-๒๗ 
 

๑.๕  กำรบริกำรสังคม/กำรเป็นวิทยำกร/กำรบริกำรวชิำกำร 
ว/ด/ป กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้ประโยชน์ในงาน 

๒๑ ก.ย. ๕๘ บริกำรวิชำกำร งำนวันอนุรักษ์
และพัฒนำแมน่้ ำ คู คลอง
แห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๕๘  ณ 
มัสยิดกมำลลุอิสลำม เขตคลอง
สำมวำ  กรุงเทพมหำนคร 

ได้บริกำรวิชำกำรให้ควำมรู้
เก่ียวกับ งำนวนัอนุรักษ์และ
พัฒนำแม่น้ ำ คู คลอง
แห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๕๘ ณ 
มัสยิดกมำลลุอิสลำม เขต
คลองสำมวำ  
กรุงเทพมหำนคร 

ได้จัดงำนด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร 
บริกำรวิชำกำร งำนวันอนุรักษ์และ
พัฒนำแม่น้ ำ คู คลองแห่งชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๕๘ ณ มัสยิดกมำลุล
อิสลำม เขตคลองสำมวำ  
กรุงเทพมหำนครได้อย่ำงรำบรื่นและ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๒๐ ก.ย. ๕๙ บริกำรวิชำกำร งำนวันอนุรักษ์
และพัฒนำแมน่้ ำ คู คลอง
แห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๕๘  ณ 
มัสยิดกมำลลุอิสลำม เขตคลอง
สำมวำ  กรุงเทพมหำนคร 

ได้บริกำรวิชำกำรให้ควำมรู้
เก่ียวกับ งำนวนัอนุรักษ์และ
พัฒนำแม่น้ ำ คู คลอง
แห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๕๙ ณ 
มัสยิดกมำลลุอิสลำม เขต
คลองสำมวำ  
กรุงเทพมหำนคร 

ได้จัดงำนด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร 
บริกำรวิชำกำร งำนวันอนุรักษ์และ
พัฒนำแม่น้ ำ คู คลองแห่งชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๕๙ ณ มัสยิดกมำลุล
อิสลำม เขตคลองสำมวำ  
กรุงเทพมหำนครได้อย่ำงรำบรื่นและ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๒๐ ก.ย. ๖๐ บริกำรวิชำกำร งำนวันอนุรักษ์
และพัฒนำแมน่้ ำ คู คลอง
แห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๐  ณ 
มัสยิดกมำลลุอิสลำม เขตคลอง
สำมวำ  กรุงเทพมหำนคร 

ได้บริกำรวิชำกำรให้ควำมรู้
เก่ียวกับ งำนวนัอนุรักษ์และ
พัฒนำแม่น้ ำ คู คลอง
แห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๐ ณ 
มัสยิดกมำลลุอิสลำม เขต
คลองสำมวำ  
กรุงเทพมหำนคร 

ได้จัดงำนด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร 
บริกำรวิชำกำร งำนวันอนุรักษ์และ
พัฒนำแม่น้ ำ คู คลองแห่งชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๐ ณ มัสยิดกมำลุล
อิสลำม เขตคลองสำมวำ  
กรุงเทพมหำนครได้อย่ำงรำบรื่นและ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
 

๑.๖  ระดับผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ๓ ปี ย้อนหลัง  
ปีงบประมำณ ระดับผลกำรประเมินฯ (ดีเยี่ยม,ดีมำก,ดี,พอใช้) จ ำนวนขั้นทีไ่ด้รับ หมำยเหตุ 

๒๕๕๘ ดี ๑  
๒๕๕๙ ดี ๑  
๒๕๖๐ ดี ๑  

 

 

๑.๗  สถิติกำรมำปฏิบัติรำชกำร 

ปีงบประมำณ 
ลำป่วย ลำกิจ ลำพักผ่อน 

สำย ขำด ไปรำชกำร ลำอ่ืน ๆ 
วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง 

ปี ๒๕๕๘ ๑๐ ๑๐ - - ๑ ๑ - - ๖ - 
ปี ๒๕๕๙ ๗ ๗ ๑ ๑ - - ๕ - ๖ - 
 ปี ๒๕๖๐ ๑๒ ๑๒ - - ๑ ๑ ๑๐ - ๖ - 

 

 
 ๑.๘  ประวัติกำรถูกลงโทษทำงวินัย (ถ้ำมี) 
................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 
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ก.พ.ม.-๒๘ 
 

ส่วนที ่๒  รายงานการปฏิบัติงาน  
  ให้รำยงำนกำรปฏบิัติงำนทีป่ฏบิัติงำนจริงให้เห็นภำพรวมใน ๓ ปี ตำมภำรกิจในต ำแหน่ง และงำนในภำรกิจ

ของมหำวิทยำลัยที่มหำวิทยำลยัมอบหมำย (ถ้ำมี) ตำมหัวข้อดังนี ้
      ๒.๑ งานในภารกิจหลักของต าแหน่ง  
         กำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักของต ำแหน่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงำนมหำวิทยำลัย 
สำยสนับสนุนวิชำกำร เสนอข้อมูลภำระงำนที่ตนปฏิบัติในต ำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนประจ ำปี และประกอบกำรพิจำรณำต่อสัญญำจ้ำง (ระยะที่สอง) ประกอบด้วย 

๒.๑.๑ ภำระงำนหลักของต ำแหน่ง คือ ภำรกิจตำมต ำแหน่งที่ระบุในสัญญำจ้ำง ตำมมำตรฐำน 
กำรก ำหนดต ำแหน่งของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมทั้งระบุวิธีและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ไม่น้อยกว่ำ ๑ งำน 
   ๒.๑.๒ กำรระบุวิธีและขั้นตอนกำรท ำงำน (Flowchat) 
    ๒.๑.๓ ผลกำรปฏิบัติงำนเชิงปรมิำณและเชงิคุณภำพในแตล่ะปี 

๒.๑.๔ ปัญหำและกำรแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในแต่ละป ี
๒.๑.๕ ข้อเสนอแนะกำรปฏิบัตงิำน 

รำยละเอียดกำรเขียนรำยงำนปรำกฏตำมแบบฟอร์ม ดังนี ้
 ๑. งานตามภารกิจหลักส าคัญ 
 

ระบุงำนตำมภำรกจิหลัก 
ของต ำแหน่ง 

ไม่น้อยกว่ำ ๑ งำน 

 
 

วิธีและขั้นตอน 
กำรปฏิบัติงำน 

ผลกำรปฏิบตัิงำน  
ปัญหำ 

 

กำร
แก้ปัญหำ ๑.รำยงำน

ปริมำณงำน 
๒. รำยงำน
คุณภำพงำน 

๓. กำรน ำไปใช้
ประโยชน ์

 ๑. งำนตำมภำรกิจหลัก
ส ำคัญล ำดับที่ ๑  

    ชื่องำนกำรขอ
แก้ไขค่ำระดับคะแนน
พิเศษ (I) 

 
     

 
 

๑.เจ้ำหน้ำท่ี
รับผิดชอบรับ
เอกสำรจำกผูส้อนที่
แก้ไขเกรดIในระบบ
พิมพ์เอกสำรน ำมำส่ง 
๒.อำจำรย์เขียน ลง
รำยละเอียดกำรส่ง
ในสมุดรบั เกรด I 
เพื่อเป็นหลักฐำนใน
กำรตรวจสอบ
เจ้ำหน้ำท่ีเซ็นรับ 
๓.น ำเอกสำร เกรด 
I เสนอรองฯ
วิชำกำร เซ็นอนุมัต ิ
๔.Key Control 
Code ลงในระบบ
MIS โดยกรอกรหสั
ชุดของเอกสำรและ
บันทึกวันท่ีส่ง ระบบ
บันทึกและเปลี่ยน
เกรด I เป็นเกรดที่ 
ผู้สอนแก้ไขตำมจริง
๕.นักศึกษำทรำบผล 

๓๐ รำยวิชำ/ 
๑เดือน 

๙๐% ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ด้ท ำให้มี
ขั้นตอนที่รวบ
รัดรวดเร็ว
ถูกต้องและ
สำมำรถ
ตรวจสอบได้
จริงว่ำ ผู้สอนส่ง
เอกสำรแก้ไข
เกรด I มำที่ฝ่ำย
วิชำกำรเมื่อไร
เอกสำรกำร
แก้ไขเกรด I ไม่
มีกำรตกค้ำงทัน
ตำมเวลำที่
ก ำหนด 

ระยะ 
เวลำในกำร
ส่งเกรด (I) 
ในระบบMIS
น้อยเกินไป 
๑-๑๐ ของ
เดือน 
เพรำะบำง
วันเป็นวนั
เสำร์อำทิตย์
จึงท ำให้
เวลำในกำร
ส่งคะแนนไม่
ถึง ๑๐ วัน 
 
 
 
 
 

มีกำร
ประกำศ
แจ้งเตือน
อำจำรย์ที่มี
ควำม
ประสงค์จะ
ส่ง เกรด I 
ก่อน
ล่วงหน้ำ 
ในช่องทำง
Facebook 
ของฝ่ำย
วิชำกำร ซึ่ง
มีอำจำรย์
ทุกท่ำนใน
คณะเป็น
สมำชิกอยู่
แล้วเพื่อ
สำมำรถ
แก้ไขเกรด 
I ทันตำม
เวลำที่
ก ำหนด 
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ก.พ.ม.-๒๙ 
 

แผนการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน การแก้ไขค่าระดับคะแนนพิเศษ (I) 
 

ล าดับ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอนด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
๑  -รับเอกสำรที่ได้รับ

จำกผู้สอนที่แกไ้ขค่ำ
ระดับคะแนน I 
-ตรวจสอบควำมถูก
ต้องของเอกสำร 

เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-เอกสำรส่งเกรดprint 
จำกระบบกำรส่งเกรด
ผู้สอนปรมิำณเอกสำร
ขึ้นอยู่กับจ ำนวน
นักศึกษำ ติด I สถิตที่
ผ่ำนมำ 30วิชำ/เดือน 

๑ วัน 

๒ -อำจำรย์ผู้สอนกรอก
รำยละเอียดในสมุด
รับเอกสำรแก้ไขค่ำ
ระดับคะแนน เพื่อ
เป็นหลักฐำนในกำร
ส่งเกรด 
-เจ้ำหน้ำที่เซ็นรับ
เอกสำร 

-อำจำรย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-ใบส่งค่ำระดบัคะแนน
ที่print จำกระบบกำร
ส่งเกรดส ำหรับผู้สอน 
-สมุดรับส่ง คำ่ระดับ
คะแนน I 

๑ วัน 

๓ -น ำเสนอรองคณบดี
ฝ่ำยวชิำกำรฯลงนำม
เพื่อพิจำรณำอนุมัต ิ

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-ใบส่งค่ำระดบัคะแนน
ที่print จำกระบบกำร
ส่งเกรดส ำหรับผู้สอน 

๑-๒ วัน 

๔ -น ำเอกสำรที่ได้
ด ำเนินกำรตัง้แต่
ขั้นตอนที่ ๑-๓ Key 
control code ลง
ในระบบส่งเกรด 
ภำยในวันที่ ๑-๑๐ 
ของเดือน หำกเลย
ก ำหนดไปเวลำไป
แล้วต้องรอ Key 
control code ใหม่
ในเดือนถัดไป 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-ใบส่งค่ำระดบัคะแนน
ที่print จำกระบบกำร
ส่งเกรดส ำหรับผู้สอนที่
ได้รับกำรอนุมัติแล้ว
จำกรองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวิจัย 
-ระบบประมวลผลกำร
เรียน MIS 

๑-๒ วัน 

๕ -น ำเอสำรทีไ่ด้
ด ำเนินกำรแลว้ ข้อ
๑-๔ เก็บเข้ำแฟ้ม
เพื่อเป็นหลักฐำน 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-ใบส่งค่ำระดบัคะแนน
ที่print จำกระบบกำร
ส่งเกรดส ำหรับผู้สอน
เข้ำแฟ้ม 

๑-๒ วัน 

๖  -เกรดจำกI 
เปลี่ยนเปน็เกรดที่
ผู้สอนแก้ไขเรียบร้อย
ปรำกฏในระบบผล
กำรเรียนของ
นักศึกษำ 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-ระบบผลกำรเรียนของ
นักศึกษำ 
-ระบบประมวลผลกำร
เรียน MIS 

๑ วัน 

รับเอกสารแก้ไข  

เกรด I จากผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอนเซ็นชื่อ 

ในสมุดสง่เกรด(I) 

 

    Key Control Code ลงใน

ระบบ MIS ภายใน 

วันท่ี ๑-๑๐ ของเดอืน 

เสนอรองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวิจัยเซ็นอนุมัต ิ

 

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟม้ 

เกรดI ได้ถูกเปลี่ยนแปลง

เป็นท่ีเรียบร้อย 
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ก.พ.ม.-๓๐ 
 

ระบุงำนตำมภำรกจิหลัก 
ของต ำแหน่ง 

ไม่น้อยกว่ำ ๑ งำน 

 
 

วิธีและขั้นตอน 
กำรปฏิบัติงำน 

ผลการปฏิบัติงาน  
ปัญหำ 

 

กำร
แก้ปัญหำ ๑.รายงาน

ปริมาณงาน 
๒. รายงาน
คุณภาพงาน 

๓. การน าไปใช้
ประโยชน ์

    ๒. งำนตำมภำรกิจหลัก
ส ำคัญล ำดับที่ ๒  
    ชื่องำน กำรขอแก้ไขค่ำ
ระดับคะแนนที่ผดิพลำด 
 
 

๑.ท ำแบบฟอร์ม
แก้ไขเกรดที่ผิดพลำด 
โดยมีบริกำรทั้งที่เป็น
กระดำษไว้ท่ีฝ่ำย
วิชำกำร และมีกำร
น ำแบบฟอร์มขึ้นเว็บ
คณะฯ เพื่อสำมำรถ
โหลดด ำเนินกำร 
๒.รับเอกสำรแกไ้ข
เกรดจำกผู้สอนและ
ให้ผู้สอนลงบันทึก
รำยละเอียดในสมดุ
ส่งแก้ไขเกรด เพื่อ
เป็นหลักฐำน 
๓.น ำเอกสำรแกไ้ข
เกรดเสนอรอง
วิชำกำรและคณบดี
เพื่ออนุมัติเข้ำท่ี
ประชุม กบ.คณะฯ 
๔.น ำเอกสำรที่
ด ำเนินกำรข้อ ๑-๓ 
เข้ำที่ประชุมกบ.
คณะฯ เพื่อให้
คณะกรรมกำรอนุมัติ
เกรดที่ขอแก้ไข 
๕.น ำเอกสำรที่ผำ่น
กำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำร กำร
ประชุม กบ.แล้ว ถ้ำ
ไม่ผำ่นส่งคืนเอกสำร
ไปยังผูส้อน 
๖.ถ้ำผ่ำนกำรอนุมตัิ
จำกท่ีประชุมกบ.
คณะฯ ท าบันทึก
ส่งไปยังส านัก

ส่งเสริมวชิาการฯ 

เพื่อด าเนนิการ

ตอ่ไป 

๗.เก็บส าเนา

เอกสารเข้าแฟม้ 

๑๕ รำยวิชำ / 
เทอมกำรศึกษำ 

๙๐% ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ด้ท ำให้มี
ขั้นตอนที่รวบ

รัดรวดเร็ว
ถูกต้องที่สุด 

ต้องมีกำรรอ
เสนอเข้ำที่
ประชุม กบ. 
คณะ ท ำให้
ล่ำชำ้ เพรำะ
อำจำรย์ส่ง
มำก่อนหน้ำ
นั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีกำรแจ้ง
ให้อำจำรย์
ทรำบถึง
ก ำหนดกำ
รในกำร
เข้ำที่
ประชุม
กบ.คณะ 
ที่ชัดเจน 
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ก.พ.ม.-๓๑ 
 

แผนการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน การแก้ไขค่าระดับคะแนนพิเศษ (I) 
 

ล าดับ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอนด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
๑  -ท ำแบบฟอร์มแก้ไข

เกรดที่ผดิพลำด โดยมี
บริกำรทั้งที่เป็น
กระดำษไว้ท่ีฝ่ำย
วิชำกำร และมีกำรน ำ
แบบฟอร์มขึ้นเวบ
คณะฯ เพื่อสำมำรถ
โหลดด ำเนินกำร 

เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-เอกสำรขอแก้ไขค่ำ
ระดับคะแนนท่ีผิดพลำด 
จำกระบบกำรส่งเกรด
ผู้สอนปรมิำณเอกสำร
ขึ้นอยู่กับจ ำนวน
นักศึกษำ สถิตที่ผ่ำนมำ 
๑๕ รำยวิชำ/ภำค
กำรศึกษำ 

๑ วัน 

๒ -อำจำรย์ผู้สอนกรอก
รำยละเอียดในสมุด
รับเอกสำรแก้ไขค่ำ
ระดับคะแนน เพื่อ
เป็นหลักฐำนในกำร
ส่งเกรด 
-เจ้ำหน้ำที่เซ็นรับ
เอกสำร 

-อำจำรย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-เอกสำรขอแก้ไขค่ำ
ระดับคะแนนท่ีผิดพลำด 
-สมุดรับส่ง คำ่ระดับ
คะแนนทีผ่ิดพลำด 

๑ วัน 

๓ -น ำเสนอรองคณบดี
ฝ่ำยวชิำกำรลงนำม 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-เอกสำรขอแก้ไขค่ำ
ระดับคะแนนท่ีผิดพลำด 
 

๑-๒ วัน 

๔ -น ำเสนอคณบดีลง
นำมอนุมัต ิ

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-เอกสำรขอแก้ไขค่ำ
ระดับคะแนนท่ีผิดพลำด  

๑-๒ วัน 

๕ -น ำเอสำรทีไ่ด้
ด ำเนินกำรแล้ว ข้อ๑-
๔ เข้ำที่ประชุมกบ.
คณะ เพื่ออนุมตั ิ
ถ้ำไม่ผำ่นส่งคืนผู้สอน 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-เอกสำรขอแก้ไขค่ำ
ระดับคะแนนท่ีผิดพลำด 

๑-๒ วัน 

๖  
 
 
 
 

ถ้ำผ่ำนกำรอนุมตัิจำก
ที่ประชุมกบ.คณะฯ 
ท ำบันทึกส่งไปยัง
ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำร
ฯ เพื่อด ำเนินกำร 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 
-เจ้ำหน้ำที่สง่เสริม
วิชำกำรฯ 

-เอกสำรขอแก้ไขค่ำ
ระดับคะแนนท่ีผิดพลำด 
-บันทึกข้อควำมเพื่อส่ง
เอกสำรแก้ไขคะแนน 

๒-๓ วัน 

๗ -น ำเอสำรทีไ่ด้
ด ำเนินกำรแล้ว ข้อ ๑-
๖ เก็บเข้ำแฟ้มเพื่อ
เป็นหลักฐำน 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-ส ำเนำเอกสำรขอแก้ไข
ค่ำระดบัคะแนนท่ี
ผิดพลำดเข้ำแฟ้ม 

๑ วัน 

๘  -เปลี่ยนเป็นเกรดที่
ผู้สอนแก้ไขเรียบร้อย
ปรำกฏในระบบผล
กำรเรยีนของนักศึกษำ 

-เจ้ำหน้ำที่สง่เสริม
วิชำกำรฯ 

-ระบบผลกำรเรียนของ
นักศึกษำ 

๒-๓ วัน 

 

จัดท ำแบบฟอร์มขอแก้ไขคำ่
ระดับคะแนนท่ีผิดพลำด 

 

รับเอกสารและผู้สอน 

ลงสง่ในสมุดแกไ้ข 

เสนอคณบดี 

 

เสนอรองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

 

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 

เกรด ได้ถูกเปลี่ยนแปลง

เป็นท่ีเรียบร้อย 

เข้าท่ีประชุม 

 กบ.คณะฯ 

จัดท าบันทึกส่งเอกสาร

ได้รับการอนุมัตแิลว้สง่ไป

ส่งเสริมวชิาการฯ  

ผ่าน 

ไมผ่่าน 
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ก.พ.ม.-๓๒ 
 

ระบุงานตามภารกิจหลกั 
ของต าแหน่ง 

ไม่น้อยกว่า ๑ งาน 

 
 

วิธีและขัน้ตอน 
การปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน  
ปัญหา 

 

การ
แก้ปัญหา ๑.รายงาน

ปริมาณงาน 
๒. รายงาน
คุณภาพงาน 

๓. การน าไปใช้
ประโยชน ์

๓. งำนตำมภำรกิจหลัก
ส ำคัญล ำดับที่ ๓  
    ชื่องำนก ำกับ ดูแล กำร
วัดผลและประเมินผลค่ำ
ระดับคะแนนประจ ำภำค
เรียน  ในคณะวิทยำกำร
จัดกำรให้เป็นไปตำม
ระเบียบ 

๑.จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรใน
กำรตรวจเกรด 
๒.แจ้งคณะกรมกำร
ให้ทรำบและเข้ำ
ปฏิบัติงำนในวันเวลำ
ที่ก ำหนด 
๓.รับเกรดจำกเลขำ
แต่ละสำขำเพื่อท ำ
กำรตรวจเกรดในวัน
ตรวจเกรดและให้
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบควำม
ถูกต้อง 
๔.น ำเกรดที่ได้ผ่ำน
กำรตรวจสอบแล้ว
เข้ำที่ประชุมกบ.
คณะเพื่อพิจำรณำ
เกรดถ้ำไม่อนุมตัิ
เกรดแจ้งกลบัไปยัง
เลขำของสำขำวิชำ
นั้นเพื่อให้อำจำรย์
ผู้สอนทรำบและ
ด ำเนินกำรต่อไป 
๕.ผ่ำนจะท ำกำร
บันทึกเกรดในระบบ
โดยคียร์หสัชุดของ
เอกสำรทุกรำยวิชำ
และทุกสำขำวิชำ 
๖.เมื่อมีกำรบันทึก
เกรดเรียนร้อยแล้ว
เก็บเอกสำรทั้งหมด
เข้ำแฟ้มแยกเป็น
สำขำวิชำเพื่อ
ตรวจสอบได้
ภำยหลัง 
๗.เกรดที่ด ำเนินไป 
ข้อ๑-๖ จะปรำกฏ
บนระบบผลกำร
เรียนของนักศึกษำ 

๒๐๐ รำยวิชำ 
ขึ้นไป /เทอม
กำรศึกษำ 

๙๐% ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ด้ท ำให้มี
ขั้นตอนที่รวบ

รัดรวดเร็ว
ถูกต้องที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะ 
เวลำในกำร
ส่งเกรด
ค่อนข้ำง
น้อยมำกที่
ส่งเสริม
วิชำกำรงำน
ทะเบียน
วัดผลได้
ก ำหนดไว ้

มีกำรแจ้ง
ก ำหนด 
กำ
ล่วงหน้ำ
ให้อำจำรย์
ที่ส่งเกรอ
ทรำบเพื่อ
เตรียมตัว
ในกำรท ำ
เกรดและ
ส่งเกรด 
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ก.พ.ม.-๓๓ 
 

แผนการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน ก ากับ ดูแล ส่งผลผลและประเมินผลค่าระดับคะแนนประจ าภาคเรียน  
 

ล าดับ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอนด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
๑  -จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรตรวจ
ค่ำระดบัคะแนนเพื่อ
ปฏิบัติงำน 

เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
วิชำกำรคณะฯ 

-ค ำสั่งของคณะ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจค่ำ
ระดับคะแนน 

๑ วัน 

๒ -แจกค ำสั่งฯข้อที่ ๑ 
ให้กับคณะกรรมกำร 
-แจ้งให้คณะกรรมกำร
ปฏิบัติงำนในวันเวลำที่
ระบุไว้ในค ำสั่ง 

-เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
วิชำกำรคณะฯ 

-ค ำสั่งของคณะ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจค่ำ
ระดับคะแนน 

๑-๒ วัน 

๓ -รับเกรดจำกเลขำแต่
ละสำขำวิชำ 
-เพื่อท ำกำรตรวจเกรด
ในวันท่ีระบบไว้ตำม
ค ำสั่ง ข้อ ๑  
-คณะกรรมกำร
ตรวจสอบควำม
ถูกต้องของเอกสำร 

-เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
วิชำกำรคณะฯ 
-คณะกรรมกำร
ตรวจค่ำระดับ
คะแนนท่ีได้แต่งตั้ง
ตำมค ำสั่งข้อที่ ๑ 

-ใบส่งเกรดของแตล่ะ
สำขำวิชำ 
-ใบสรุปเกรดรำยวิชำของ
แต่ละสำขำวิชำ 
-ใบสรุปเกรดรวมแต่ละ
สำขำวิชำ 
 

๑วัน 

๔ -น ำเกรดที่ด ำเนินข้อ
๑-๓ เข้ำที่ประชุมกบ.
เพื่อพิจำรณำเกรดถำ้
ไม่อนุมัตเิกรดแจ้ง
กลับไปยังเลขำของ
สำขำวิชำนั้นเพื่อให้
อำจำรยผ์ู้สอนทรำบ
และด ำเนินกำรต่อไป 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 
-คณะกรรมกำร
บริกำรคณะฯ 

-ใบส่งเกรดของแตล่ะ
สำขำวิชำ 
-ใบสรุปเกรดรำยวิชำของ
แต่ละสำขำวิชำ 
-ใบสรุปเกรดรวมแต่ละ
สำขำวิชำ 
 

๑-๒ วัน 

๕ น ำเสนอรองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำรฯลงนำม
เพื่อพิจำรณำอนุมัต ิ

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-ใบส่งเกรดของแต่ละ
สำขำวิชำ 

๑-๒ วัน 

๖ น ำเอกสำรทีไ่ดร้ับกำร
อนุมัติ Key control 
code ลงในระบบ 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 
 

-ใบส่งเกรดของแต่ละ
สำขำวิชำ 
 
 

๑-๒ วัน 

๗ -น ำเอสำรทีไ่ด้
ด ำเนินกำรแล้ว ข้อ ๑-
๖ เก็บเข้ำแฟ้มเพื่อ
เป็นหลักฐำน 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-ใบส่งเกรดของแต่ละ
สำขำวิชำ 

๑ วัน 

๘  
 
 
 

เกรดปรำกฏในระบบ
ผลกำรเรยีนของ
นักศึกษำ 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-ระบบผลกำรเรียนของ
นักศึกษำ 

๑-๒ วัน 

ท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจเกรด 

แจ้งคณะกรรมกำรตรวจ
เกรดให้ทรำบวันตรวจ

เกรด 
 

เลขำแตล่ะสำขำวิชำรวม
รวบเกรดน ำมำตรวจ 

ในวันท่ีก ำหนด 

น าเกรด 

เข้าประชุม 

กบ.คณะฯ 
 

เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟม้ 

 

เกรดปรากฏในระบบผล

การเรียนของนักศึกษา 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

บันทึกเกรดControl code 

ในระบบ 
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ก.พ.ม.-๓๔ 
 

ระบุงานตามภารกิจหลกั 
ของต าแหน่ง 

ไม่น้อยกว่า ๑ งาน 

 
 

วิธีและขัน้ตอน 
การปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน  
ปัญหา 

 

การ
แก้ปัญหา ๑.รายงาน

ปริมาณงาน 
๒. รายงาน
คุณภาพงาน 

๓. การน าไปใช้
ประโยชน ์

๔. งำนตำมภำรกิจหลัก
ส ำคัญล ำดับที่ ๔ 
    ชื่องำน เทียบโอน-
ยกเว้นรำยวิชำให้กับ
นักศึกษำ 

 

๑.น ำเอกสำรค ำร้องที่
ได้รับจำกนักศึกษำ
ตรวจสอบควำม
ถูกต้องของกำรกรอก
เอกสำร 
๒.แยกเอกสำรตำม
สำขำวิชำและส่งยัง
ประธำนสำขำวิชำ
เพื่ออนุมัติรำยวิชำที่
เทียบโอนได ้
๓.รับค ำร้องคืนจำก
ประธำนสำขำแยก
เอกสำรที่ตรวจสอบ
แล้วค ำร้องไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วนส่งคืน
ประธำนสำขำ
ด ำเนินกำรให้ถูกต้อง 
๔.เสนอรองวิชำกำร
ลงนำมเพื่อพิจำรณำ
อนุมัต ิ
๕.บันทึกค ำร้องที่
ด ำเนินกำรข้อง๑-๔ 
ลงระบบเทยีบโอน
บันทึกเป็นรำยวิชำ 
๖.เมื่อบันทึกแล้วผล
เทียบโอนแล้วจะไป
ปรำกฏในระบบผล
กำรเทียบโอนของ
นักศึกษำ สำมำรถ
ตรวจสอบและพิมพ์
ไปช ำระเงินค่ำเทียบ
โอนท่ีฝ่ำยกำรเงิน 
๗.น ำค ำร้องที่
ด ำเนินกำรข้อ๑-๖ 
เก็บเข้ำแฟ้มเพื่อเป็น
หลักฐำนและ
น ำเสนอเป็นวำระ
แจ้งเพื่อทรำบต่อท่ี
ประชุม
คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะต่อไป 
 
 

 

๓๐๐ คน / ปี
กำรศึกษำ 

๙๐% ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ด้ท ำให้มี
ขั้นตอนที่รวบ

รัดรวดเร็ว
ถูกต้องที่สุด 

นักศึกษำมำ
ยื่นเทียบโอน
ไม่พร้อมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกำศ
ให้
นักศึกษำ
มำยื่น
เอกสำร
พร้อมกัน 
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ก.พ.ม.-๓๕ 
 

ล าดับ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอนด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
๑  -รับค ำร้องเทียบโอน

จำกนักศึกษำ 
-ตรวจสอบควำมถูก
ต้องของเอกสำร 

เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
วิชำกำรคณะฯ 

-ค ำร้องเทียบโอน 
-ปฏิทินเทียบโอน 
-ประกำศมหำวิทยำลัย 
เร่ืองกำรเทียบโอน 

ภำค
กำรศึกษำละ 
๑ คร้ัง 

๒ -แยกเอกสำรตำม
สำขำวิชำ 
-ตรวจสอบควำมถูก
ต้องครบถ้วนของค ำ
ร้องเทียบโอน 
-ส่งค ำร้องไปยัง
ประธำนสำขำวิชำ 

-เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
วิชำกำรคณะฯ 

-ค ำร้องที่คัดแยกตำม
สำขำวิชำที่เรียบร้องแล้ว 
-บันทึกข้องควำมเพื่อส่ง
ค ำร้องถึงประธำน
สำขำวิชำ 

๑-๒ วัน 

๓ -รับค ำร้องคืนจำก
ประธำนสำขำวิชำ 
-ตรวจสอบควำมถูก
ต้องของเอกสำร 
-กรณียังไม่ถูกต้อง
ส่งคืนประธำนสำขำ
เพือ่แก้ไขให้ถูกต้อง 

-เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
วิชำกำรคณะฯ 

-ค ำร้องที่ประธำนสำขำ
พิจำรณำเรียบร้อยแล้ว 
 

๑-๒ วัน 

๔ -เสนอรองวิชำกำรฯลง
นำมเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติค ำร้องเทียบโอน 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 
 

-ค ำร้องที่ประธำนสำขำ
พิจำรณำแล้วโดยผำ่น
กำรตรวจสอบ
เจ้ำหน้ำที่ที่รบัผิดชอบ
โดยตรง 

๑-๒ วัน 

๕ น ำค ำร้องที่ไดร้ับกำร
อนุมัติ บันทึกรำยวิชำ
ของนักศึกษำ
รำยบุคคลลงในระบบ
เทียบโอนผลกำรเรียน 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-ค ำร้องที่ผ่ำนกำร
อนุมัติจำกรองวิชำกำร
ฝ่ำยวชิำกำรฯเปน็ที่
เรียบร้อยแล้ว 

๑ วัน 

๖ -น ำเอสำรทีไ่ด้
ด ำเนินกำรแล้ว ข้อ ๑-
๕ เก็บเข้ำแฟ้มเพื่อ
เป็นหลักฐำน 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 
 

-ค ำร้องที่ผ่ำนกำร
อนุมัติจำกรองวิชำกำร
ฝ่ำยวชิำกำรฯเปน็ที่
เรียบร้อยแล้ว 

๑-๒ วัน 

๗ ผลกำรเทียบโอน
ปรำกฏในระบบผล
กำรเรยีนของนักศึกษำ 
 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-ระบบผลกำรเรียนของ
นักศึกษำ 

๑ วัน 

 
 
 
 
 
 

ส่งค าร้องถึง 

ประธานสาขาวิชา 

เกรด 
 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

แผนการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน เทียบโอน-ยกเว้นรายวิชาให้กับนักศึกษา 
 

รับค ำร้องขอเทียบโอน
รำยวิชำจำกนักศึกษำ 

รับคืนจาก 

ประธานสาขาวิชา 

 

เสนอรองคณบดีฝ่าย

วชิาการ เพื่ออนุมัติ 

บันทึกรายวชิา 

ในระบบ MIS  
 

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟม้ 

ผลกำรเทียบโอนขึ้นระบบ
นักศึกษำสมบูรณ ์
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ก.พ.ม.-๓๖ 
 

ระบุงานตามภารกิจหลกั 
ของต าแหน่ง 

ไม่น้อยกว่า ๑ งาน 

 
 

วิธีและขัน้ตอน 
การปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน  
ปัญหา 

 

การ
แก้ปัญหา 

๑.รายงาน
ปริมาณงาน 

๒. รายงาน
คุณภาพงาน 

๓. การน าไปใช้
ประโยชน ์

  

๕. งำนตำมภำรกิจหลัก
ส ำคัญล ำดับที่ ๕ 
    ชื่องำน ขำดสอบปลำย
ภำคเรียน 

๑.น ำค ำร้องที่ได้รับ
จำกนักศึกษำที่ยื่น
เอกสำรภำยใน14วัน
หลังจำกขำดสอบ
ตรวจสอบควำม
ถูกต้องของกำรกรอก
เอกสำร 
๒.ให้นักศึกษำน ำค ำ
ร้องไปพบท่ีปรึกษำ
และผูส้อนลงนำม 
๓.น ำค ำร้องที่
ด ำเนินกำรแล้วเสนอ
รองวิชำกำรวิชำกำร
ลงนำมอนุมัติ ถ้ำหำก
ไม่อนุมัตสิ่งเอกสำร
คืนนักศึกษำ 
๔.นักศกึษำน ำค ำร้อง
ที่ได้รับกำรอนุมัตไิป
ช ำระเงินค่ำขำดสอบ
ในกรณี มำสำย แต่ง
กำยไมเ่รียบร้อย ส่วน
นักศึกษำท่ีไม่ช ำระ
เงิน ป่วยมีใบรับรอง
แพทย ์
๕.นักศึกษำตดิต่อขอ
สอบกับผูส้อน 
๖.ผูส้อนแก้ไขเกรด
และส่งมำยังผ่ำย
วิชำกำร 
๗.ฝ่ำยวิชำกำร 
Control code เกรด
ในระบบ 
๘.เกรดที่นักศึกษำ
สอบจะปรำกฏใน
ระบบผลกำรเรยีน
นักศึกษำ 
๙.เก็บเอกสำรขำด
สอบเข้ำแฟ้มเป็น
สถิต ิ

 

๑๐๐ คน/
เทอมปีศึกษำ 

๙๐% ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ด้ท ำให้มี
ขั้นตอนที่รวบ

รัดรวดเร็ว
ถูกต้องที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษำ 
ขำดสอบ
แบบไม่มี
เหตุอันควร 
เช่น เข้ำห้อง
สอบสำย  

มีกำรแจ้ง
ระเบียบ
กำรให้

นักศึกษำ
ทรำบ
อย่ำง
ชัดเจน 

๑. งานตามภารกิจหลักส าคัญล าดับที่  ๕ ชื่องาน ขาดสอบกลาง/ปลายภาคเรียน 
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ก.พ.ม.-๓๗ 
 

แผนการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน รับค าร้องขาดสอบกลาง/ปลายภาคเรียน 
 

ล าดับ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอนด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
๑  -รับค ำร้องเทียบโอน

จำกนักศึกษำ 
-ตรวจสอบควำมถูก
ต้องของเอกสำร 

เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
วิชำกำรคณะฯ 

ค ำร้องกำรขำดสอบ 
-ประกำศมหำวิทยำลัย 
เร่ืองกำรเทียบโอน 

๑ วัน 

๒ ให้นักศึกษำไปพบ
อำจำรยผ์ู้สอนเพื่อลง
นำมและพบประธำน
สำขำเพื่อลงนำม 

นักศึกษำ -ค ำร้องกำรขำดสอบที่ได้
มีกำรตรวจสอบจำก
เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยวิชำกำร 

๑-๒ วัน 

๓ -รับค ำร้องที่นักศึกษำ
ด ำเนินกำรข้อ ๒ 
เรียบร้อยแล้ว 
-ตรวจสอบควำมถูก
ต้องของค ำร้อง 

-เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
วิชำกำรคณะฯ 
 

-ค ำร้องกำรขำดสอบที่ได้
ลงนำมจำกผู้สอนที่
นักศึกษำขำดสอบและ
ประธำนสำขำลงนำม 

๑วัน 

๔ -น ำเสนอรองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำรลงนำม
เพื่อพิจำรณำอนุมัต ิ
-แจ้งนักศึกษำให้มำรับ
เอกสำรเพื่อด ำเนินกำร
ต่อไป 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 
 

-ค ำร้องกำรขำดสอบที่ได้
ลงนำมจำกรองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำรฯ 

๑-๒ วัน 

๕ -นักศกึษารับค ารอ้ง

ไปช าระเงนิในกรณ ี

เข้าสอบสาย 

-ไมต่อ้งช าระเงิน

เป็นไปตามกฎเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัย 

เชน่ป่วยมีใบรับรอง

แพทย ์

-นักศึกษำ -ค ำร้องกำรขำดสอบที่ได้
ลงนำมจำกรองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำรฯ 

๑-๒ วัน 

๖ -นักศึกษำติดต่อขอ
สอบกับผูส้อน 

-นักศึกษำ 
 

-ค ำร้องกำรขำดสอบที่ได้
ลงนำมจำกรองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำรฯ 
-ใบเสร็จช ำระเงิน 

๑-๒ วัน 

๗  
 
 

-รับใบส่งผลกำรแกไ้ข
เกรดจำกผู้สอน 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-ใบส่งเกรดที่แก้ไข ๑ วัน 

๘ น ำเอกสำรทีไ่ดร้ับกำร
อนุมัติ Key control 
code ลงในระบบ 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 
 

--ใบส่งเกรดที่แก้ไข 
 

๑ วัน 

๙ 
 

เกรดปรำกฏในระบบ
ผลกำรเรยีนของ
นักศึกษำ 

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
วิชำกำรคณะฯ 

-ระบบผลกำรเรียนของ
นักศึกษำ 

๑ วัน 

ส่งค าร้องถึง 

ประธานสาขาวิชา 

และผู้สอน 

เกรด 
 

รับค ารอ้งการขอสอบ 

จากนักศกึษา 

 

นักศกึษารับค ารอ้งไปช าระเงิน 

 

 

เกรดปรากฏในระบบผล

การเรียนของนักศึกษา 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

นักศกึษาตอ่ติดเพื่อท าการ

ขอสอบกับอาจารย์ผู้สอน 

 

รับค ารอ้งการขอสอบ 

จากนักศกึษา 

เสนอ 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ  

 

ผู้สอนแก้ไขเกรด 

 
บันทึกเกรด Control code 

ในระบบ 
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ก.พ.ม.-๓๘ 
 

๒.๒ งานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย (รวมถึงระดบัมหาวิทยาลัย,ระดับคณะ,ระดบั- 
หน่วยงานย่อย) (ถ้ามี)  
         กำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจอ่ืนที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงำน
มหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนวิชำกำร เสนอข้อมูลภำระงำนที่ตนปฏิบัติในแต่ละปีตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย เพื่อประกอบ 
กำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏบิัติงำนประจ ำปี และประกอบกำรพิจำรณำต่อสญัญำจำ้ง (ระยะที่สอง) ประกอบด้วย 

๒.๒.๑ ภำระงำนตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย  
๒.๒.๒ ผลกำรปฏิบัติงำนเชิงปรมิำณและเชงิคุณภำพตำมภำระงำนที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย 
๒.๒.๓ ปัญหำและกำรแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนตำมภำระงำนที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย 

รำยละเอียดกำรเขียนรำยงำนปรำกฏตำมแบบฟอร์ม ดังนี ้
 
 

ระบุงานอ่ืนตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ไม่น้อยกว่า ๑ งาน 

ผลการปฏิบัติงาน  
ปัญหำ 

 
กำร

แก้ปัญหำ 
๑.รายงาน 
ปริมาณงาน 

๒. รายงาน 
คุณภาพงาน 

๓. การน าไปใช้
ประโยชน์ 

ชื่องำน กรรมกำรด ำเนนิงำน 
กำรสอบสัมภำษณ์บุคคลเข้ำ
ศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม 
ระดับปริญญำตรีภำคปกติ 
(ประเภทรับตรง) ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
ชื่อผู้มอบงำน ส ำนักสง่เสริม
วิชำกำรงำนทะเบียนและ
วัดผล 

๒ คร้ัง/ ปี
กำรศึกษำ 

๘๐ % ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ด้ท ำให้มี
ขั้นตอนที่รวบรัด
รวดเร็วถูกต้อง

ที่สุด 

รำยชื่อ
นักศึกษำ

มีกำร
เปลี่ยน 
แปลง 

สอบถำมกับ
ส ำนัก

ส่งเสริมฯ
โดยตรง 

ชื่องำน กรรมกำรด ำเนนิกำร
สอบสัมภำษณ์บุคคลเข้ำ
ศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม ระดับปริญญำตรี
ภำคนอกเวลำรำชกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘-
๒๕๖๐ 
ชื่อผู้มอบงำน ส ำนักสง่เสริม
วิชำกำรงำนทะเบียนและ
วัดผล 

๒ คร้ัง/ ปี
กำรศึกษำ 

๘๐ % ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ด้ท ำให้มี
ขั้นตอนที่รวบรัด
รวดเร็วถูกต้อง

ที่สุด 

รำยชื่อ
นักศึกษำ

มีกำร
เปลี่ยน 
แปลง 

สอบถำมกับ
ส ำนัก

ส่งเสริมฯ
โดยตรง 

ชื่องำน กรรมกำรด ำเนนิงำน
โครงกำรสอบมำตรฐำนวัด
ควำมรู้วิชำภำษำไทยและวชิำ
ภำษำอังกฤษ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
ชื่อผู้มอบงำน ส ำนักหมวด
วิชำศึกษำทั่วไป 

๑ คร้ัง/ ปี
กำรศึกษำ 

๘๐ % ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ด้ท ำให้มี
ขั้นตอนที่รวบรัด
รวดเร็วถูกต้อง

ที่สุด 

กำรทรำบ
ห้องที่คุม
สอบที่ใน
ช่วงเวลำ
กระชัน

ชิด 

สอบถำมกับ
ส ำนักงำน

หมวดศึกษำ
ทั่วไป

โดยตรง 
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ระบุงานอ่ืนตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ไม่น้อยกว่า ๑ งาน 

ผลการปฏิบัติงาน  
ปัญหา 

การ
แก้ปัญหา ๑.รายงาน 

ปริมาณงาน 
๑.รายงาน 
ปริมาณงาน 

๑.รายงาน 
ปริมาณงาน 

ชื่องำน กรรมกำรด ำเนนิงำน
ฝึกซ้อมย่อยงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรแก่
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก
มหำวิทยำลยัรำชภัฏจนัทร
เกษม ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
ชื่อผู้มอบงำน กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

๑ คร้ัง/ ปี
กำรศึกษำ 

๘๐ % ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ด้ท ำให้มี
ขั้นตอนที่รวบรัด
รวดเร็วถูกต้อง

ที่สุด 

มีกำร
เปลี่ยน 

แปลงแถว
ที่คุม

บัณฑิต 

เรียนรู้หน้ำ
งำน 

ชื่องำน กรรมกำรก ำกับแถว
บัณฑิตวนัซ้อมใหญ่ ในพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรแก่
ผู้ส ำเร็จ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘-
๒๕๖๐ 
ชื่อผู้มอบงำน กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

๑ คร้ัง/ ปี
กำรศึกษำ 

๘๐ % ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ด้ท ำให้มี
ขั้นตอนที่รวบรัด
รวดเร็วถูกต้อง

ที่สุด 

มีกำร
เปลี่ยน 

แปลงแถว
ที่คุม

บัณฑิต 

เรียนรู้หน้ำ
งำน 

ชื่องำน กรรมกำรก ำกับแถว
บัณฑิตวนัรับจริง ในพธิี
พระรำชทำนปริญญำบัตรแก่
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก
มหำวิทยำลยัรำชภัฏจนัทร
เกษมประจ ำปี พ.ศ.  
๒๕๕๘ 
ชื่อผู้มอบงำน กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

๑ คร้ัง/ ปี
กำรศึกษำ 

๘๐ % ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ด้ท ำให้มี
ขั้นตอนที่รวบรัด
รวดเร็วถูกต้อง

ที่สุด 

มีกำร
เปลี่ยน 

แปลงแถว
ที่คุม

บัณฑิต 

เรียนรูห้น้ำ
งำน 

ชื่องำน กรรมกำรคุมสอบ
กลำงภำค ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
ชื่อผู้มอบงำน ส ำนักสง่เสริม
วิชำกำรงำนทะเบียน 

๑ คร้ัง/ ปี
กำรศึกษำ 

๘๐ % ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ด้ท ำให้มี
ขั้นตอนที่รวบรัด
รวดเร็วถูกต้อง

ที่สุด 

มีกำร
เปลี่ยน 

กรรมกำร
คุมสอบ 

สอบถำมไป
ยังส ำนัก
ส่งเสริมฯ 
โดยตรง 

ชื่องำน กรรมกำรคุมสอบ
ปลำยภำค ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
ชื่อผู้มอบงำน ส ำนักสง่เสริม
วิชำกำรงำนทะเบียน 

๑ คร้ัง/ ปี
กำรศึกษำ 

๘๐ % ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ด้ท ำให้มี
ขั้นตอนที่รวบรัด
รวดเร็วถูกต้อง

ที่สุด 

มีกำร
เปลี่ยน 

กรรมกำร
คุมสอบ 

สอบถำมไป
ยังส ำนัก
ส่งเสริมฯ 
โดยตรง 
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ก.พ.ม.-๔๐ 
 

๒.๓ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีมีฐานข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า/วิจัย  
กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำนมหำวิทยำลัยของรัฐ อัจฉรำ หล่อตระกูล ปี ๒๕๔๗ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำน มหำวิทยำลัยของรัฐ ตำมหลักสมรรถนะหลัก 5 ด้ำนอัน
ประกอบด้วย กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์  กำรบริกำรที่ ดี กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง
ชอบธรรม และกำรท ำงำนเป็นทีม ดังนี้ 

 ๑) กำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำนมหำวิทยำลัยของรัฐนับว่ำเป็นเรื่องที่ควร  จัดท ำ เพรำะ
พนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นบุคลำกรแบบใหม่ ที่จะมำแทนข้ำรำชกำร ซึ่งในปัจจุบันแทบ จะไม่เปิดรับบุคลำกร
ประเภทข้ำรำชกำร เมื่อพนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นบุคลำกรสำยพันธุ์ใหม่ ก็ควร  ได้รับกำรถ่ำยทอด ทั้งวิชำกำร
ควำมรู้ คู่ไปกับจริยธรรม ซึ่งผู้บริหำรมหำวิทยำลัยของรัฐจะต้องให้  ควำมสนใจหรือให้ควำมจริงจังในกำรจัดท ำ
นโยบำย โครงกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็น รูปธรรม  

๒) ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ควำมส ำคัญกับ  กำรวำงแผนงำน
อย่ำงเป็นระบบเพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรพัฒนำสมรรถนะของพนักงำน มหำวิทยำลัยของรัฐที่มีควำมเชื่อมโยง
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์พันธกิจและนโยบำยของมหำวิทยำลัย และจะต้องขยำยผลจำกกำรพัฒนำระดับนโยบำย
หรือผู้บริหำรไปสู่บุคลำกรที่ข้ำรำชกำรและพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ด้วย  

๓) ควรส่งเสริมให้มีกำรน ำควำมรู้ จำกที่บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำมำประยุกต์ใช้  แก้ปัญหำกำร
ปฏิบัติงำนจริง ภำยในมหำวิทยำลัย เช่น จัดท ำโครงกำรพัฒนำบุคลำกร คัดเลือก หลักสูตรกำรฝึกอบรมพัฒนำให้
เหมำะสม มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้วยวิธีต่ำง ๆ เช่น ให้ควำมรู้ใน  กำรประชุมคณำจำรย์กำรสอนงำนเพ่ือน
ร่วมงำน ผู้บริหำรมอบหมำยโครงกำรให้ปฏิบัติและน ำผลที่  ได้จำกกำรประเมินผ่ำนระบบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน (performance agreement) มำใช้เป็น ผลงำนประกอบกำรพิจำรณำควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนของ
พนักงำนมหำวิทยำลัย  

๔) กำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำนมหำวิทยำลัยของรัฐนั้น ควรมีโครงกำรเข้ำ  ค่ำยคุณธรรม 
เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจหลักธรรมในพระพุทธศำสนำให้มำกยิ่งขึ้น  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร 
 ๑) ในกำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำนมหำวิทยำลัยจะต้องอำศัยกำรเรียนรู้  ร่วมกัน ควรส่งเสริม 

สนับสนุนให้พนักงำนมหำวิทยำลัยมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงระบบงำน กระบวนกำรท ำงำน และเน้นกำรพัฒนำ
บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องและมอบอ ำนำจให้พนักงำนมหำวิทยำลัยมีส่วนร่วม  ในกำรตัดสินใจท ำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับงำนท่ีรับผิดชอบ 

 ๒) กำรพัฒนำอำจท ำได้หลำยวิธี โดยควรส่งเสริมวิธีกำรพัฒนำหลำกหลำยวิธี  เช่น กำรให้
ค ำแนะน ำ (mentoring) หรือ กำรสอนงำน (coaching) มำใช้ ผู้บริหำรหรือ ผู้บังคับบัญชำควรคัดเลือกผู้ที่มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน มีควำมรู้เชี่ยวชำญในงำน และมีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดีสำมำรถสอนและแนะน ำงำนให้แก่
พนักงำนมหำวิทยำลัยที่เข้ำใหม่เพ่ือให้สำมำรถปรับตัวเข้ำกับงำน เพ่ือนร่วมงำน และสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 
รวมทั้งมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้องำน วัฒนธรรมองค์กร และลักษณะกำรท ำงำนได้เร็วขึ้น  

๓) ผู้บริหำร ควรจัดท ำแบบประเมินสมรรถนะของพนักงำนมหำวิทยำลัย ส ำหรับบันทึกกำร
พัฒนำบุคลำกร กำรบันทึกข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ หรือบันทึกระดับกำร  พัฒนำสมรรถนะของพนักงำน
มหำวิทยำลัย เพื่อเป็นฐำนข้อมูลที่จะใช้อ้ำงอิงในกำรวิจัย รวมถึงควรมี กำรติดตำมและประเมินผลควำมคุ้มค่ำของ
กำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงจริงจังและสม่ ำเสมอ  

๔) ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำพนักงำนมหำวิทยำลัยให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้กำรพัฒนำ
บุคลำกรให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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 ๕) ควรมีกำรสร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนมหำวิทยำลัยเกิดควำมต้องกำรในกำร พัฒนำตนเอง เช่น 
กำรพิจำรณำเลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่ง เพ่ิมเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน อย่ำง เหมำะสมและยุติธรรม โดยมีกำร
พิจำรณำจำกผลสัมฤทธิ์ควำมส ำเร็จของงำนที่เกิดจำกควำมสำมำรถ ส่วนบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้มีควำมตื่นตัว  

๖) ควรจัดโครงกำรค่ำยคุณธรรม อบรมเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจหลักธรรมใน  พระพุทธศำสนำให้
มำกยิ่งขึ้น 

 
ส่วนที่ ๓  การพัฒนาและปรับปรุงงาน  

ให้มีข้อเสนอกำรพัฒนำงำนในต ำแหน่งที่มีฐำนข้อมูลจำกกำรวิจัย หรือรำยงำนผลกำรศึกษำ  หรือกำร
วิจัยเพ่ือประเมินคุณภำพงำน  หรือผลงำนลักษณะอ่ืนที่เทียบเคียงกันได้เพ่ือพัฒนำงำนในต ำแหน่ง ไม่น้อยกว่ำ ๑ 
ชิ้นงำน 
      กำรรำยงำนผลกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนให้รำยงำนผลกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนที่เป็นรูปธรรม ใน
ลักษณะเดียวกับกำรเขียนบทควำมวิชำกำรหรือบทควำมวิจัย แต่ลักษณะกำรเขียนรำยงำนมีควำมเข้มข้นน้อยกว่ำกำร
เขียนบทควำมวิชำกำรหรือบทควำมวิจัย  โดยมีหัวข้อกำรเขียนรำยงำนดังนี้ 

๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
คณะวิทยำกำรจัดกำร   มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม   เปิดสอนกำรสอนในระดับปริญญำตรี

หลักสูตร 4 ปี จ ำนวน 5 หลักสูตร 9  สำขำวิชำ และหลักสูตรปริญญำ 4 ปีเทียบโอน จ ำนวน 2 หลักสูตร  คือ 
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จ ำนวน  1  สำขำ (เฉพำะภำคนอกเวลำรำชกำร)  คือ  สำขำบัญชี  2.หลักสูตร
บริหำรธุรกิจ จ ำนวน  3  แขนงวิชำ  คือ  1.แขนงวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2. แขนงวิชำกำรตลำด  3. แขนง
วิชำกำรจัดกำร   มีจ ำนวนนักศึกษำทั้งสิ้นในปีกำรศึกษำ  2560  จ ำนวน  1,279 คน (ข้อมูลจำกส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรงำนทะเบียนและวัดผล)  และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี นักศึกษำหลักสูตรปริญญำ 4 ปี  เทียบโอนที่ได้
กล่ำวมำนั้น  ต้องท ำกำรยื่นค ำร้องขอเทียบโอนรำยวิชำที่ฝ่ำยวิชำกำรคณะฯ    เนื่องจำกนักศึกษำหลักสูตร
ดังกล่ำวจบกำรศึกษำจำกระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)   ซี่งมหำวิทยำลัยได้มีกำรก ำหนด
คุณสมบัติและข้อบังคับดังต่อไปนี้ต้องเป็นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่ำหรือ
ระดับอนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอนุปริญญำ พ.ศ.๒๕๔๘  กำรจัดกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี  พ.ศ.๒๕๔๘  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘(๒)  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ.๒๕๔๘  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม   และเพ่ือเป็นกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
เพ่ิมขึ้นอีกระดับหนึ่งโดยน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีไปต่อยอด  ในด้ำนกำรท ำงำนช่วยเพ่ิม
ศักยภำพทำงกำรคิดวิเครำะห์ในระดับที่สูงขึ้น  กำรเรียนรู้สำมำรถน ำมำเทียบโอนได้นับเป็นกำรเปิดโอกำสทำงกำร
ศึกษำเป็นกำรเพ่ิมโอกำสให้กับตัวเองและช่วยให้นักศึกษำมีทำงเลือกในกำรเข้ำสู่ระดับองค์กรมำกขึ้น  (ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม.๒๕๕๔)     

กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยวิชำกำรคณะฯ   ในกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำขอเทียบโอนรำยวิชำให้มี
ประสิทธิภำพ    ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดและกลยุทธ์ของแผนยุทธศำสตร์รำชภัฏจันทรเกษม  ในยุทธศำสตร์ที่ 1 . 
เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตให้เข้ำสู่สังคมประกอบกำรและประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  และสอดคล้องหัวข้อตัวชี้วัดที่ 
1.2 พัฒนำกำรบริหำรกำรศึกษำ สนับสนุน และสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จำกประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำน   ในต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ   ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย คณะ
วิทยำกำรจัดกำร  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมภำระงำนกำรให้บริกำรกำรสนับสนุนด้ำนกำรเรียนกำรสอนให้กับ
อำจำรย์และนักศึกษำในด้ำนต่ำงๆ   ส ำหรับกำรเทียบโอนรำยวิชำเป็นหนึ่งในภำระงำนที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติงำน
มำนำน   และสังเกต   เก็บรำยละเอียดขั้นตอนวิธีกำรเทียบโอนของนักศึกษำในหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน    พบว่ำ
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เป็นกำรปฏิบัติงำนที่ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 1.2 พัฒนำกำรบริหำรกำรศึกษำ สนับสนุน   และสภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีประสิทธิภำพ และเกิด
ควำมซ้ ำซ้อนล่ำช้ำในกำรขอยื่นค ำร้องเทียบโอนรำยวิชำของนักศึกษำ  ในรูปแบบของเอกสำร (กระดำษ)   พร้อม
ทั้งยังไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษำในกำรขอยื่นเทียบโอนรำยวิชำอย่ำงเป็นระบบ   จำกที่ได้ท ำกำรรวบรวม
สถิติในกำรรับค ำร้องขอเทียบโอนรำยวิชำจำกนักศึกษำหลักสูตร 4 ปี เทียบโอน  ชั้นปีที่  1  ของปีกำรศึกษำ  
2560 เดือนสิงคม – ตุลำคม 2560  จ ำนวน  ๔๖๔ ฉบับ    โดยแยกเป็นสำขำดังนี้  1.สำขำวิชำกำรบัญชี  
จ ำนวน  65  ฉบับ  2.สำขำวิชำกำรตลำด จ ำนวน  118  ฉบับ   3. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ ำนวน 79 
ฉบับ   4.สำขำวิชำกำรจัดกำร   จ ำนวน 202  ฉบับ  เมื่อรับค ำร้องจำกนักศึกษำมำแล้วนั้นต้องมีกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของเอกสำรก่อนจึงจะสำมำรถด ำเนินกำรขั้นต่อไปได้    ซึ่งกำรตรวจสอบเอกสำรเทียบโอนของ
นักศึกษำนั้นพบปัญหำมำกต้องใช้เวลำเป็นจ ำนวนมำกต่อ 1 ฉบับ   พบว่ำค ำร้องเทียบโอนรำยวิชำของนักศึกษำที่
ได้ยื่นมำนั้น  จ ำนวน  ๔๖๔  ฉบับ  ส่งคืนแก้ไข จ ำนวน  267   ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  65.00  ค ำร้องเทียบโอน
รำยวิชำส่งคืนแก้ไขมีรำยละเอียด ดังตำรำงที่ 1.1 นี้  

 
ตารางท่ี 1.1 จ ำนวนกำรส่งคืนค ำร้องเทียบโอนรำยวิชำให้นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ไปแก้ไข 
ล าดับ รายละเอียด จ านวนฉบับ คิดเป็น 

ร้อยละ 
1 ไม่ได้กรอกรหัสนักศึกษำ หรือกรอกรหัสนักศึกษำไม่ครบ 35 13.11 
2 ไม่กรอกสำขำวิชำที่ก ำลังศึกษำปัจจุบัน 27 10.11 
3 รหัสวิชำไม่ถูกต้อง 36 13.48 
4 ชื่อวิชำไม่ถูกต้อง 40 14.99 
5 กรอกจ ำนวนหน่วยกิตไม่ถูกต้อง 90 33.71 
6 กรอกรำยวิชำที่เทียบโอนไม่ครบ 25 9.36 
7 ไม่แนบวุฒิกำรศึกษำจำกที่เดิม 14 5.24 

 
จำกตำรำงดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงจ ำนวนกำรคืนค ำร้องไปให้นักศึกษำแก้ไขเป็นจ ำนวนมำก และ

สำมำรถด ำเนินกำรเทียบโอนรำยวิชำให้กับนักศึกษำได้ไมท่ันก ำหนดระยะเวลำจึงส่งผลกระทบดังนี้ 
1) นักศึกษำทรำบผลกำรเทียบโอนรำยวิชำล่ำช้ำจึงต้องท ำกำรขอลงทะเบียนล่ำช้ำ 
2) นักศึกษำไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปตำมแผนกำรเรียนได้  
3) นักศึกษำไม่สำมำรถฝึกงำนตำมก ำหนดระยะเวลำได้  
4) นักศึกษำต้องท ำเรื่องขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตเม่ือถึงภำคเรียนสุดท้ำย 
5) นักศึกษำต้องท ำเรื่องเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
6) นักศึกษำไม่สำมำรถจบกำรศึกษำได้ทันตำมหลักสูตร 
7) นักศึกษำต้องท ำเรื่องขอผ่อนผันกำรช ำระเงินค่ำเทียบโอนรำยวิชำออกไปจนกว่ำจะทรำบ 
     ผลกำรเทียบโอนรำยวิชำ 

 วนิดำ  บุตตะมำ.2555 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับองค์กรที่เข้ำมำช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำน  มีกำรปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงำนสำรสนเทศอยู่ตลอดเวลำ
ท ำให้กำรเข้ำถึงข้อมูลมีควำมรวดเร็ว กำรติดต่อสื่อสำรมีประสิทธิภำพ  รวมถึงตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
มนุษย์มำกยิ่งขึ้น  ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรบริกำรงำนและกำรตัดสนใจในหลำยหน่วยงำนทั้งภำครัฐ  เอกชนรวมถึงใน
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วงกำรธุรกิจและกำรศึกษำ จะต้องมีข้อสำรสนเทศที่ดีโดยมีกระบวนกำรจัดกำรผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์   เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นนับตั้งแต่กำรผลิต  กำรจัดเก็บกำรประมวลผล  กำรเรียนใช้และกำรสื่อสำรสำรสนเทศ
รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนและกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มที่  

ดังนั้นกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนในครั้งนี้จึงมุ่งจัดท ำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลกำรเทียบโอน
รำยวิชำส ำหรับนักศึกษำหลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ผ่ำนอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเทียบโอนรำยวิชำได้
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำปรับปรุงงำนในครั้งนี้  

 
๓. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาและปรับปรุงงาน 

เพ่ือพัฒนำระบบจัดกำรฐำนข้อมูลกำรเทียบโอนรำยวิชำส ำหรับนักศึกษำหลักสูตร 4 ปี เทียบโอน 
ผ่ำนอินเตอร์เน็ต 

 
๔. ฐานข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา 

กำรด ำเนินงำนพัฒนำและปรับปรุงงำน ค ำร้องเทียบโอนรำยวิชำของนักศึกษำหลักสูตร 4 ปีเทียบโอนได้มี
กำรศึกษำจำกเอกสำร บทควำม วิจัยที่เกี่ยวข้อง และกำรเข้ำกิจกรรมแลกเปลี่ยนควำมรู้ MK เพ่ือน ำมำรวบรวม
เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำงำนระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลกำรเทียบโอนรำยวิชำส ำหรับนักศึกษำหลักสูตร 4 ปี เทียบ
โอน ผ่ำนอินเตอร์เน็ต 

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ประกำศ กฏระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ รำยวิชำที่สำมำรถเทียบโอน
รำยวิชำของนักศึกษำหลักสูตร  4  ปีเทียบโอนของคณะวิทยำกำรจัดกำร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

สถิติ  จ ำนวนเอกสำรค ำร้องที่นักศึกษำยื่นขอเทียบโอนรำยวิชำ  ของนักศึกษำชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี 
เทียบโอนที่ส่งคืนแก้ไขเนื่องจำกมีข้อผิดพลำดในปี 2559-2560 

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ  ร่วมกับ  บุคลำกรด้ำนงำนบริกำร
นักศึกษำของคณะ  ในหัวข้อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 โดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับ 

1)  ยุทธศำสตร์ของคณะ คือ เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตให้เข้ำสู่สังคมประกอบกำรและประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน 

2)  เป้ำหมำย คือ พัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บริกำร
วิชำกำร ให้ทันสมัยและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 

3)  ตัวชี้วัด คือ ร้อยละควำมพ่ึงพอใจของผู้รับบริกำร 
จำกกำรประชุมครั้งนี้  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหัวข้อในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้   เรื่องกำรเทียบโอนผลกำร

เรียนส ำหรับนักศึกษำที่จบกำรศึกษำจำกระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง   ปัญหำที่พบในกำรปฏิบัติงำน
เทียบโอนล่ำช้ำอย่ำงไรและหำวิธีกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น  ซึ่งต่อเนื่องจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2559  ซึ่งในปีงบประมำณ 2560 จะเน้นในเรื่องของกำรพัฒนำระบบกำรเทียบโอนรำยวิชำ 

บารมี โอสธีรกุล และธวัชชัย วามสันติวงศ์ (2555) กล่ำวว่ำ ระบบเทียบโอนรำยวิชำสำมำรถจัด
เกี่ยวกับข้อมูลต่ำงๆ ของผู้ที่ขอเทียบโอนรำยวิชำได้อย่ำงเป็นระบบ และสำมำรถค้นหำรำยวิชำได้อย่ำงทันที  ง่ำย
ต่อกำรใช้งำนในกำรกรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มและง่ำยต่อกำรน ำข้อมูล ในแบบฟอร์มเทียบโอนนั้นไปใช้ประโยชน์
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

วนิดา  บุตตะมา.2555 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับองค์กรที่เข้ำมำช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำน  มีกำรปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงำนสำรสนเทศอยู่ตลอดเวลำ
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ท ำให้กำรเข้ำถึงข้อมูลมีควำมรวดเร็ว กำรติดต่อสื่อสำรมีประสิทธิภำพ  รวมถึงตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
มนุษย์มำกยิ่งขึ้น  ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรบริกำรงำนและกำรตัดสนใจในหลำยหน่วยงำนทั้งภำครัฐ เอกชนรวมถึงใน
วงกำรธุรกิจและกำรศึกษำ จะต้องมีข้อสำรสนเทศที่ดีโดยมีกระบวนกำรจัดกำรผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นนับตั้งแต่กำรผลิต  กำรจัดเก็บกำรประมวลผล  กำรเรียนใช้และกำรสื่อสำรสำรสนเทศ
รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนและกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มที่ 

https://reg.ubru.ac.th/samesub.aspx ศึกษำดูวิธีกำรด ำเนินงำนของกำรเทียบโอนรำยวิชำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี ซึ่งมีกำรจัดท ำระบบเทียบโอนรำยวิชำออนไลน์ซึ่งตรงตำมวัตถุประสงค์ของผู้
ศึกษำจะพัฒนำงำนเทียบโอนครั้งนี้ 

จำกฐำนข้อมูลแหล่งที่มำของข้อมูลท ำให้ทรำบถึงปัญหำกำรให้บริกำรเรื่องกำรยื่นเอกสำรเทียบโอน
รำยวิชำของนักศึกษำ  และกำรปฏิบัติงำนกำรด ำเนินกำรเรื่องเทียบโอนรำยวิชำ  ในควำมพึงพอใจของนักศึกษำใน
ด้ำนต่ำงๆ และควำมต้องกำรที่มำใช้บริกำรของนักศึกษำ  รวมทั้งลดปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรตรวจสอบค ำร้อง
เทียบโอนรำยวิชำ   ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนที่ได้ท ำในปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  

 
๕. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

          ๕.๑ ศึกษาสภาพปัญหา  
  1) กำรยื่นค ำร้องเทียบโอนรำยวิชำในกำรกรอกเอกสำรด้วยกระดำษแบบเดิม  ค ำร้องเทียบโอน
รำยวิชำที่เป็นรูปแบบเอกสำรที่เป็นลำยมือของนักศึกษำ  ได้กรอกตำมแบบฟอร์ม  ซึ่งมีรำยละเอียดมำก  ต้อง
กรอกให้ครบถ้วน   ลำยมือของนักศึกษำบำงคนไม่เป็นระเบียนและอ่ำนยำกเป็นหนึ่งในสำเหตุของปัญหำ ในกำร
ด ำเนินกำรเทียบโอนรำยวิชำ   ท ำให้ต้องเสียเวลำในกำรอ่ำนตัวอักษรเพ่ือท ำกำรตรวจสอบค ำร้องและนักศึกษำน ำ
เอกสำรไปแล้วท ำสูญหำยหรือกรอกข้อมูลผิด  จึงมำขอค ำร้องใหม่  ซึ่งท ำให้สินเปลืองกระดำษโดยไม่จ ำเป็น อีก
ทั้งกระบวนกำรขั้นตอนซ้ ำซ้อน  ตัวอย่ำงค ำร้องกำรขอเทียบโอนรำยวิชำของนักศึกษำชั้นปีที่  1  ได้ท ำกำรกรอก
ข้อมูลและยื่นเรื่องมำยังฝ่ำยวิชำกำร ภำพที่ 5.1  และข้ันตอนตอนกำรยื่นค ำร้องเทียบโอนรำยวิชำดัง ภำพที่ 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5.1  ตัวอย่ำงค ำร้องกำรขอเทียบโอนรำยวิชำของนักศึกษำ 

 

 

ภาพที่ 5.1  ตัวอย่ำงค ำร้องกำรขอเทียบโอนรำยวิชำของนักศึกษำ 
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ภาพที่ 5.2  แผนผังแสดงขั้นกำรด ำเนินกำรยื่นค ำร้องเทียบโอนรำยวิชำรูปแบบเอกสำร 

2) โดยด ำเนินกำรรวบรวมขอ้มูลจ ำนวนค ำร้องเทียบโอนรำยวิชำที่ส่งคนืให้นกัศึกษำกลับไป
แก้ไข ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2559-2560 ดังตำรำงที่ 5.1 
 

ตารางที่ 5.1 จ ำนวนกำรส่งคืนค ำร้องเทียบโอนรำยวิชำให้นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ2559 - 2560   
                  น ำกลับไปท ำกำรแก้ไข 
 

ล าดับ รายละเอียด จ านวนฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
2559 2560 2559 2560 

1 ไม่ ได้ กรอกรหัสนักศึกษำ หรือกรอกรหั ส
นักศึกษำ ไม่ครบ 

45 35 16.00 
 

13.11 

2 ไม่กรอกสำขำวิชำที่ก ำลังศึกษำปัจจุบัน 31 27 11.00 10.11 
3 รหัสวิชำไม่ถูกต้อง 29 36 14.00 13.48 
4 ชื่อวิชำไม่ถูกต้อง 43 40 16.00 14.99 
5 กรอกจ ำนวนหน่วยกิต 92 90 35.00 33.71 
6 กรอกรำยวิชำที่เทียบโอนไม่ครบ 32 25 8.00 9.36 
7 ไม่แนบวุฒิกำรศึกษำจำกที่เดิม 24 14 4.00 5.24 

นักศึกษากรอกค าร้อง 

 

ไม่ผ่าน 

นักศึกษำรับค ำร้อง 
จำกผ่ำยวิชำกำรคณะ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ค าร้อง 

 ผ่าน 

เสนอรองคณบดีฝา่ย

วชิาการ เพื่ออนุมัติ 

บันทกึรายวชิา 

ในระบบ MIS  

 

ผลกำรเทียบโอน 
ขึ้นระบบนักศกึษำสมบูรณ ์

 

นักศึกษาสง่ค าร้อง 

จากฝ่ายวิชาการคณะ 

 

1. ไมไ่ด้กรอกรหสันักศึกษำ หรือ 
   กรอกรหัสนักศึกษำผดิ/ไม่ครบ 
2. ไม่กรอกสำขำวิชำที่ก ำลังศึกษำ  
    ปัจจุบัน 
3. รหสัวิชำไม่ถูกต้อง 
4. ช่ือวิชำไม่ถูกต้อง 
5. กรอกจ ำนวนหน่วยกติ 
6. กรอกรำยวิชำที่เทียบโอนไม่ครบ 
7. ไม่แนบวุฒิกำรศึกษำจำกท่ีเดิม 
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๕.2 ศึกษาฐานข้อมูลที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา  
       โดยศึกษำจำกวิธีกำรด ำเนินงำนของระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลกำรเทียบโอนรำยวิชำ     

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี   ซึ่งมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรเทียบโอนรำยวิชำได้อย่ำงเป็นระบบ   และเข้ำร่วม
กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะวิทยำกำรจัดกำร   ในหัวข้อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เมื่อวันที่ 19  
ธันวำคม  2560  จำกกำรประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหัวข้อในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้    เรื่องกำรเทียบ
โอนผลกำรเรียนส ำหรับนักศึกษำที่จบกำรศึกษำจำกระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง   ปัญหำที่พบในกำร
ปฏิบัติงำนเทียบโอนล่ำช้ำอย่ำงไร    และหำวิธีกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น ซึ่งต่อเนื่องจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2559   ซึ่งในปีงบประมำณ  2560  เน้นในเรื่องของกำรพัฒนำระบบกำรเทียบโอน
รำยวิชำ 

๕.3 จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา   
   เพ่ือให้กำรยื่นค ำร้องกำรเทียบโอนรำยวิชำเป็นไปอย่ำงมีระบบและใช้งำนง่ำยมีประสิทธิภำพ

เหมำะสมกับนักศึกษำหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน จึงจัดท ำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนส ำหรับนักศึกษำ 4 ปี
เทียบโอน คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม มีข้ันตอนจัดท ำดังต่อไปนี้ 

  5.3.1  ขออนุญำตผู้บริหำรคณะวิทยำกำรจัดกำร  เพ่ือจัดท ำระบบจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอน
ส ำหรับนักศึกษำ 4 ปีเทียบโอนผ่ำนเว็บไซต์  คณะวิทยำกำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร 

  5.3.2  ปรึกษำหำรือกับหัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร ถึงกำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลเทียบโอนรำยวิชำที่ถูกต้องและง่ำยต่อกำรใช้ง่ำย รวมทั้งกำรน ำ URL ลิงค์ของเว็บไซต์น ำไปวำงบนเว็บ
พ้ืนที่เว็บไซต์ของคณะวิทยำกำรจัดกำร 

  5.3.3  ออกแบบโครงสร้ำงกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนรำยวิชำเพ่ือส่งให้กับหัวหน้ำศูนย์
คอมพิวเตอร์โดยกำรด ำเนินงำนของระบบสำมำรถแสดงได้ดังนี้  

   
 
 
 
 

 
 

       ก ำหนดสิทธิกำรใช้งำน           ค้นหำข้อมูลรำยวิชำ             ค้นหำข้อมูลค ำร้อง               ค้นหำข้อมูลรำยวิชำ               ค้นหำข้อมูล 
        
       เข้ำสู่ระบบใช้งำน                  เพิ่มข้อมูลรำยวิชำ               เพิ่มข้อมูลค ำร้อง                 ตรวจสอบผลกำรเทียบโอน       ตรวจสอบข้อมูล 
 
       ค้นหำข้อมูลผู้ใช้งำน               ลบข้อมูลรำยวิชำ                อับโหลดข้อมูลค ำร้อง            เพิ่มข้อมูลกำรเทียบโอน          พิมพ์รำยงำนผล 
 
       แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งำน                แก้ไขข้อมูลรำยวิชำ             แก้ไขข้อมูลค ำร้อง                ลบข้อมูลกำรเทียบโอ  
 
       ลบข้อมูลผู้ใช้งำน                  บันทึกข้อมูลรำยวิชำ             บันทึกข้อมูลค ำร้อง              แก้ไขข้อมูลกำรเทียบโอน  
 
       เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งำน                  ตรวจสอบข้อมูลรำยวิชำ        ตรวจสอบข้อมูล                 บันทึกช้อมูลกำรเทียบโอน  
 
       บันทึกข้อมูลผู้ใช้งำน              ใบค ำร้องขอเทียบโอน  

 

ระบบเทียบโอน 

ข้อมูลผู้ใช้งาน รายวิชา ยื่นค าร้อง ตรวจสอบ พิมพ์รายงาน 

ภาพที่ 5.3 โครงสร้ำงระบบจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนส ำหรับนักศึกษำหลักสูตร 4 ปี เทียบโอน 
 

ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งำน 
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   5.3.4 ศึกษำวิธีกำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนส ำหรับนักศึกษำหลักสูตร 4 ปี
เทียบโอน โดยหัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้แนะแนวทำง  

5.3.5 รวบรวมข้อมูลรำยวิชำที่โอนได้ทั้งหมดส ำหรับนักศึกษำ หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน บันทึก
ลงในระบบ 

 5.3.6 ทดสอบกำรใช้ระบบ หลังจำกได้บันทึกข้อมูลรำยวิชำแล้วมีกำรทดสอบระบบโดย
ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยวิชำที่แสดงผล  

 5.3.7 ทดลองกำรใช้ระบบ เมื่อระบบได้ระบบสมบูรณ์แล้วท ำกำรกำรทดลองใช้ระบบโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

  1) เข้ำไปที่  http://www.msci.chandara.ac.th  เลือกเมนู  MIS คณะ ที่ด้ำนบน
ขวำมือ คลิกเลือกเมนู“ระบบการจัดการฐานข้อมูลเทียบโอนรายวิชา” ดังรูปที่ปรำกฏ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) กรอก User Name และ Password ลงในช่อง User Name และ Password 
แล้วเลือกช่องผู้ใช้ นักศึกษา จำกนั้น คลิกเลือกเมนู  Login (นักศึกษำใส่ รหัสนักศึกษำ ส่วน Password 
นักศึกษำก ำหนดเอง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.msci.chandara.ac.th 

ระบบการจัดการฐานข้อมูลเทียบโอนรายวชิา 
 

 

กรอก รหัสผู้ใช้งาน 
 

กรอก รหัสผ่าน 
 

เลือกประเภทผู้ใช้ระบบ 
 

กดปุ่ม login 
 

1 

2 

3 

1 

2 

4 
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3) เมื่อท ำกำรล็อคอินเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรำกฏหน้ำจอดังภำพ และ คลิก
เลือกเมนู ยื่นค าร้องเทียบโอน  

 
 
 
 
 
 

 
 

4) หลังจำกคลิกเลือก เมนู ยื่นค าร้องเทียบโอน แล้วจะปรำกฏหน้ำจอดังภำพ ส่วนที่1 
กรอก ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา  รหัสนักศึกษำ   ชื่อนำมสกุล  เลือกสำขำวิชำที่ก ำลังศึกษำ ส่วนที่ 2 กรอก  
ข้อมูลวุฒิการศึกษาที่ใช้เทียบโอน  ชื่อสถำนบันกำรศึกษำเดิม  สำขำเดิมที่จบกำรศึกษำ เกรดเฉลี่ยสะสม  ปีที่จบ
กำรศึกษำ ตรวจสอบควำมถูกต้องและ คลิกเลือกเมนู ยืนยันข้อมูล  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕) หลังจำกคลิกเมนูยืนยันข้อมูล จะปรำกฏหน้ำจอดังกล่ำว  จำกนั้นเลือกรำยวิชำเทียบ
โอนโดยเลือกจำก สาขาเดิมที่จบการศึกษา  และ สาขาศึกษาปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว คลิกเลือกแนบใบรายผล
การเรียนที่จบวุฒิปวส. เป็นไฟล์รูปภำพ (.jpg)  ตรวจสอบควำมเรียบร้อยแล้ว คลิกเมนูค้นหา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

1 

กรกข้อมูลส่วนตัว
ให้ครบถ้วน 
 

กรอกข้อมูลวุฒิที่
จบการศึกษาเดิม 
 

1 

2 

กดยืนยันข้อมูล 
 

3 

 

เลือกสาขาปัจจุบัน 
 

2 

เลือกสาขาเดิมที่จบ 
 

2 

กดปุ่มแนบไฟล์ผลการเรียน 
 

3 
กดปุ่ม ค้นหา 
 

4 
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6) หลังจำกคลิกเมนูค้นหำแล้ว จะปรำกฏหน้ำจอดังภำพข้ำงบน มีข้อมูลส่วนตัว

นักศึกษำและข้อมูลรำยวิชำที่สำมำเทียบโอนได้ทั้งหมด ซึ่งดึงข้อมูลรำยวิชำที่เทียบโอนมำจำกฐำนข้อมูลในระบบที่
ผู้ศึกษำได้บันทึกลงไปในระบบ (คณะเทยีบโอนให้นักศึกษำจบ ปวส. เป็นชุดรำยวิชำ) ดังนี้  

1. สำขำเดิม กำรตลำด  สำขำปัจจุบันกำรตลำด โอนยกชุด จ ำนวน 17 วิชำ  
2. สำขำเดิม  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สำขำปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โอนยกชุด จ ำนวน 17 วิชำ 
3. สำขำเดิม กำรตลำด สำขำปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โอนยกชุด จ ำนวน 14 วิชำ 
4. สำขำเดิม กำรตลำด สำขำปัจจุบัน กำรจัดกำร โอนยกชุด จ ำนวน 14 วิชำ 
5. สำขำเดิม กำรตลำด สำขำปัจจุบัน บัญชี โอนยกชุด จ ำนวน 14 วิชำ 
6. สำขำเดิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำปัจจุบัน กำรตลำด โอนยกชุด จ ำนวน 14 วิชำ 
7. สำขำเดิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำปัจจุบัน กำรจัดกำร โอนยกชุด จ ำนวน 14 วิชำ 
8. สำขำเดิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำปัจจุบัน บัญชี โอนยกชุด จ ำนวน 14 วิชำ 
9. สำขำเดิม บัญชี สำขำปัจจุบัน กำรตลำด โอนยกชุด จ ำนวน 14 วิชำ 
10. สำขำเดิม บัญชี สำขำปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โอนยกชุด จ ำนวน 14 วิชำ 
11. สำขำเดิม บัญชี สำขำปัจจุบัน กำรจัดกำร โอนยกชุด จ ำนวน 14 วิชำ 
12. สำขำเดิม บัญชี สำขำปัจจุบัน บัญชี โอนยกชุด จ ำนวน 7 วิชำ 
13. สำขำเดิมอ่ืนเช่น ช่ำงยนต์ กำรโรงแรม เลขำนุกำร ฯ สำขำปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โอนยก 
      ชุด จ ำนวน 7 วิชำ 
14. สำขำเดิม อื่นเช่น ช่ำงยนต์ กำรโรงแรม เลขำนุกำร ฯ สำขำปัจจุบัน กำรตลำด โอนยกชุด  
      จ ำนวน 7 วิชำ 
15. สำขำเดิมอ่ืนเช่น ช่ำงยนต์ กำรโรงแรม เลขำนุกำร ฯ สำขำปัจจุบัน กำรจัดกำร โอนยกชุด  
      จ ำนวน 7 วิชำ 
 

หลังจากตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้วท าการ คลิกเมนู ส่งค าร้อง เพื่อให้ข้อมูลไป
บันทึกที่ฐานข้อมูลในระบบ หรือ ถ้ามีพบว่าข้อมูลผิดพลาดสามารถท าการ คลิกเมนูแก้ไข เพ่ือกลับไปแก้ไขใน
ข้อที่ 4 

 

ปรากฏรายวิชาท่ีนักศึกษาเทียบ
โอนได้ และ จ านวนหน่วยกิต 
นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
 

กดปุ่มส่งค าร้อง 
 

แก้ไขข้อมูล 
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๗) หลังจำกคลิกเมนูส่งค ำร้อง เรียบร้อยแล้ว  จะปรำกฏภำพดังหน้ำจอ แสดง
รำยกำรแบบฟอร์มยื่นค ำร้องเทียบโอนที่สมบูรณ์ ท ำกำร คลิกเมนูพิมพ์ เพ่ือน ำค ำร้องเทียบโอนไปส่งฝ่ำย
วิชำกำรคณะฯ เมื่อท ำกำรเรียบร้อยแล้ว คลิกเมนู ออกจำกระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘) หลังจำกกดปุ่มพิมพ์ จะได้เอกสำรค ำร้องเทียบโอนดังภำพที่ปรำกกฎ 
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5.3.8 จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนด้วยโปรแกรม Microsoft Word ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
  1) ค ำน ำ เป็นกำรกล่ำวถึงวัตถุประสงค์ และขอบเขตของคู่มือ 

   2) ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนส ำหรับนักศึกษำ 
หลักสูตร 4  ปีเทียบโอน คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๕.4  การใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา  
 โดยกำรประชำสัมพันธ์และแจ้งเวียนคู่มือกำรใช้งำนให้กับนักศึกษำหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน 
 

5.5  การเก็บข้อมูลหลังการใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหา  
 โดยส ำรวจนักศึกษำปริญญำตรีหลักสูตร 4  ปี เทียบโอน ชั้นปีที่ 1  คณะวิทยำกำรจัดกำร

ที่ได้ท ำเรื่องยื่นค ำรอ้งเทียบโอนรำยวิชำ  ในช่วงเดือนมกรำคม ถึง เดือนมีนำคม  2561  จ ำนวน 93 ฉบับ 
มีแก้ไขค ำร้อง จ ำนวน 35 ฉบับ แล้วบันทึกในแบบส ำรวจของกำรท ำระบบเทียบโอนรำยวิชำ 

 

5.6 การวิเคราะห์ 
  โดยเปรียบเทียบข้อมูลในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำร้องเทียบโอนรำยวิชำ 
ของนักศึกษำหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน ก่อนและหลังกำรใชร้ะบบจัดกำรฐำนขอ้มูลเทียบโอนส ำหรับนกัศึกษำ 
หลักสูตร 4  ปีเทียบโอน คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำร
เปรียบเทียบจ ำนวนกำรส่งคืนแก้ไขค ำร้องในลักษณะตำรำงเพื่อสำมำรถเปรียบเทียบได้อย่ำงชัดเจน 
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6. ผลของการแก้ปัญหาเชิงเปรียบเทียบ 
ผู้ศึกษำได้เปรียบเทียบจ ำนวนกำรส่งคืนกำรยื่นค ำร้องเทียบโอนของนักศึกษำจำกกำรน ำ

ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนส ำหรับนักศึกษำหลักสูตร 4  ปีเทียบโอน คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ดังตำรำงที่ 6.1 

 
ตารางที่ 6.1  เปรียบเทียบกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำร้องเทียบโอนรำยวิชำ ของนักศึกษำ 
                  หลักสูตร 4  ป ีเทียบโอน ก่อนและหลังกำรใช้ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนส ำหรับ  
                  นักศึกษำ 4  ปีเทียบโอน คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 
รายละเอียด ก่อนใช้ระบบ หลังใช้ระบบ 

จ านวน
ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน
ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 

1. ไม่ได้กรอกรหัสนักศึกษำ หรือกรอกรหัส  
    นักศึกษำไม่ครบ 

35 13.11 6 2.01 

2. ไม่กรอกสำขำวิชำที่ก ำลังศึกษำปัจจุบัน 27 10.11 2 0.7 
3. รหัสวิชำไม่ถูกต้อง 36 13.48 8 2.8 
4. ชื่อวิชำไม่ถูกต้อง 40 14.99 4 1.4 
5. กรอกจ ำนวนหน่วยกิตไม่ถูกต้อง 90 33.71 7 2.45 
6. กรอกรำยวิชำที่เทียบโอนไม่ครบ 25 9.36 5 1.75 
7. ไม่แนบวุฒิกำรศึกษำจำกที่เดิม 14 5.24 3 1.05 

 
   จำกตำรำงที่  6.1  พบว่ำ  ก่อนกำรใช้เครื่องมือแก้ปัญหำ มีจ ำนวนค ำร้องเทียบโอนรำยวิชำ

ส่งคืนแก้ไขมีจ ำนวน  267  ฉบับ จำกจ ำนวน 464 ฉบับ แก้ไขในส่วนของ   ไม่ได้กรอกรหัสนักศึกษำหรือ
กรอกรหัสนักศึกษำผิด/ไม่ครบ  จ ำนวน  35 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 13.11   ไม่กรอกสำขำวิชำที่ก ำลัง
ศึกษำปัจจุบัน จ ำนวน  27  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 10.11   รหัสวิชำไม่ถูกต้อง จ ำนวน  36  ฉบับ  คิ ด
เป็นร้อยละ  13.48   ชื่อวิชำไม่ถูกต้อง   จ ำนวน  40 ฉบับ   คิดเป็นร้อยละ  14.99    กรอกจ ำนวน
หน่วยกิตไม่ถกูต้อง จ ำนวน  90  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  33.71   กรอกรำยวิชำที่เทียบโอนไม่ครบ จ ำนวน 
25  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 9.36   ไม่แนบวุฒิกำรศึกษำจำกที่เดิม  จ ำนวน 14 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 5.24   
ขอค ำร้องกำรส่งคืนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละทั้งหมด 64.00 

จะเห็นได้ว่ำ  หลังจำกกำรใช้ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนส ำหรับนักศึกษำหลักสูตร  4  ปี
เทียบโอน  คณะวิทยำกำรจัดกำร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  เป็นเครื่องมือในกำรปัญหำ  ท ำให้
จ ำนวนค ำร้องเทียบโอนรำยวิชำส่งคืนกลับไปให้นักศึกษำแก้ไขมีจ ำนวนลดลงเหลือ ร้อยละ 12.25 ของ
กำรยื่นค ำร้องเทียบโอนรำยวิชำของนักศึกษำหลักสูตร 4 ปีเทียบโอนทั้งหมด จำกจ ำวน 93 ฉบับ ส่งคืนค ำ
ร้องกลับไปแก้ไขเพียง แค่  35 ฉบับ ดังนั้น ก่อนใช้ระบบ คิดเป็นร้อยละ 64.00  หลังใช้ระบบ คิดเป็น
ร้อยละ 12.25 สามารถลดลงไป คิดเป็นร้อยละ 88.25 เพรำะนักศึกษำสำมำรถยื่นค ำร้องและค้นหำ
รำยวิชำเทียบโอนที่ถูกต้องด้วยตนเองโดยใช้ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนที่ได้พัฒนำขึ้น 
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7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการน าไปพัฒนาและปรับปรุงงาน 
กำรน ำระบบจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนเข้ำมำใช้ จะก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภำพ

ของคณะฯ สู่ระดับที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตำมล ำดับ พร้อม ๆ กับกำรได้รับประโยชน์จำกกำรปรับปรุงผลลัพธ์ใน
กำรด ำเนินกำร กำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบตัิ งำน กำรเพิ่มพูนควำมรู้และกำรปรับเปลี่ยนของผู้ใช้ในด้ำน
ต่ำงๆ ดังนี้ 

๑. กำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนส ำหรับนักศึกษำหลักสูตร 4 ปี
เทียบโอนคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม กำรยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน และ 
ส่งผลใหผู้้รับบริกำร ได้รับบริกำรที่รวดเร็วตำมก ำหนดเวลำ เสมอภำค อย่ำงมีประสิทธิภำพ และตอบสนอง
ควำมต้องกำรของนักศึกษำที่ยื่นค ำร้องเทียบโอนรำยวิชำ 

๒. กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำร ของฝ่ำยวิชำกำร  ลดเวลำในกำรตรวจสอบค ำร้องเทียบโอน
และสำมำรถด ำเนินกำรเทียบโอนให้นักศึกษำได้ทรำบผลเทียบโอนรำยวิชำได้ ตำมก ำหนดระยะเวลำใน
ลงทะเบียนในเทอมถัดไป  หรือมีมำตรฐำนคุณภำพ นับได้ว่ำเป็นเรื่องส ำคัญที่ฝ่ำยวิชำกำรควรมีกำรพัฒนำ 
คุณภำพงำนบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง เป็นกำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรให้ดีขึ้นกว่ำที่มำตรฐำนก ำหนด 
เพื่อให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจจำกกำรปฏิบัติงำน 

๓. มีระบบฐำนข้อมูลของนักศึกษำที่ยื่นเอกสำรเทียบโอนรำยวิชำอย่ำงเป็นระบบสำมำรถ
เรียกดูสถิติกำรขอยื่นเอกสำรได้ 

๔. เป็นเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนใหม่สำมำรถเริ่มปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
และรวดเร็ว มีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำน ลดภำระของผู้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำนในกำรสอนงำน 

๕. ลดข้อผิดพลำดจำกกำรท ำงำนที่ไม่เป็นระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๖. สำมำรถช่วยประหยัดงบประมำณในกำรใช้กระดำษของคณะฯ ได้ 
๗. เป็นสื่อในกำรประสำนงำน   เพรำะมีกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือ

หน่วยงำน  เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหำเกิดขึ้น   สำมำรถน ำเข้ำมำใช้ในกำรประชุม   หำรือ
ประสำนงำนร่วมกันในกำรพัฒนำปรับปรุงงำนในครั้งต่อไปได้ 

๘. ลดเวลำและขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำร้อง 
      ๙. สำมำรถปฏิบัติงำนเป็นกระบวนงำนถัดไปอย่ำงมีระบบแบบแผนมำกยิ่งขึ้น 
       ๑๐.จำกกำรตรวจสอบค ำรอ้งเทียบโอนรำยวิชำ ในขั้นสุดท้ำยด้วยมือ  และคอยแก้ไขงำนเมื่อมี

ปัญหำเปลี่ยนเป็นกำรใช้ระบบในกำรตรวจสอบเองได้โดยอัตโนมัติ   
       ๑๑.จำกแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ เป็นเน้นกำรป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดซ้ ำขึ้นอีก 

  ๑๒.จำกปฏิบัติงำนเท่ำที่ได้รับมอบหมำย  ด้วยวิธีกำรเดิม ๆ เป็นกำรปรับปรุงคุณภำพงำนให้
สนองตอบควำมต้องกำรของนักศึกษำ หรือกระบวนงำนถัดไปได้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอตำมวงจร  Plan-Do-
Check-Act 
       ๑๓. จำกตัดสินใจโดยใช้ควำมรู้สึก เป็น ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริง และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิง
สถิติที่สำมำรถเห็นเป็นรูปธรรมได้จำกระบบเทียบโอนรำยวิชำที่ได้พัฒนำขึ้น 

กล่ำวได้ว่ำ หลังจำกได้น ำระบบจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนส ำหรับนักศึกษำหลักสูตร 4  ปีเทียบ
โอน คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  มำประยุกต์ใช้ในกำรยื่นค ำร้องเทียบโอน
รำยวิชำแทนกำรยื่นด้วยกระดำษ   สำมำรถลดระยะเวลำในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องค ำร้อง และลดกำร
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ส่งคืนค ำร้องกลับคืนไปให้นักศึกษำแก้ไขได้อย่ำงประสิทธิภำพ   นอกจำกนี้ยังสำมำรถยกระดับคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน  ลดต้นทุนกระดำษ  ลดระยะเวลำของกระบวนกำรท ำงำนได้ปริมำณงำนที่ตรงตำมเวลำที่
ก ำหนด   และเพ่ิมประสิทธิของผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงยั่งยืนเท่ำนั้น เนื่องจำกมีกำรค้นคว้ำและสร้ำงสรรค์องค์
ควำมรู้ ใหม่ ๆ  เข้ำไปในกระบวนกำรปฏิบัติงำน   และกำรสร้ำงให้มีทั้งควำมรู้   มีทักษะในกำรเป็นนักคิด 
มีแรงจูงใจภำยในตนเอง   มีควำมเป็นผู้น ำ  และมีค่ำนิยมในกำรปฏิบัติที่มีคุณภำพมำตำฐำน  ซึ่งจะน ำ
ควำมทันเหตุกำรณ์มำสู่คณะฯ  ได้อย่ำงยั่งยืนกลำยเปน็องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
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