รายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ระยะที่สาม)

นางสาวณภัทวรรณ ไกรพุดซา
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ก.พ.ม.-๑ 2561

คานา
รายงานการปฏิ บั ติงานภายในมหาวิท ยาลัย ตั้ งแต่ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบั บ นี้ จัด ท าขึ้น เพื่ อ
รายงานสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนวิชาการ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเพื่อรองรับการประเมินต่อสัญญาจ้างระยะที่สาม จากคณะกรรมการ
ในรายงานผลการปฏิบัติงานเล่มนี้ ได้จัดทาตามรูปแบบ และแนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดย
ได้รายงานผลการดาเนินการทั้ง ๓ ภารกิจหลัก คือ ๑) ปฏิบัติงานในการจ้างระยะที่ ๒ มาแล้ว ๓ ปี ๒)
รายงานการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานจริงให้เห็นภาพรวมใน ๓ ปี ตามภารกิจในตาแหน่ง และงานในภารกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยมอบหมายพร้อมระบุวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓) เสนอการพัฒนางานใน
ตาแหน่งที่มีฐานข้อมูลจากการวิจัย หรือรายงานผลการศึกษา หรือการวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพงาน โดย
ช่วงเวลาดาเนินการที่รายงาน ๓ ปี
รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานใน ๓ ปีที่ผา่ นมาเป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตามยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการดาเนินงานต่อไป
นางสาวณภัทวรรณ ไกรพุดซา
นักวิชาการศึกษา
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ก.พ.ม.-๒

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้น
๑.๑ ชื่อ-สกุล
๑.๒ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ สังกัด คณะวิทยำกำรจัดกำร
๑.๓ กำรพัฒนำตนเอง
๑.๓.๑ อบรม KM service mind
๑.๓.๒ อบรมเชิงปฏิบัติกำรนอกสถำนที่ กำรเจริญสติ สมำธิแก่บุคลำกร
๑.๓.๓ อบรมเชิงพัฒนำหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปี ๒๕๕๙
๑.๓.๔ อบรมกำรวิจัยสำยสนับสนุน
๑.๓.๕ อบรม ฝึกจิตพิชิตใจเทิดไท้องค์รำชัน
๑.๓.๖ อบรมเชิงปฏิบัติกำรเขียนวิจัยสำหรับบุคลำกร
๑.๓.๗ อบรมด้ำนกำรเขียนแผนงำนงบประมำณประจำปี ๖๐
๑.๓.๘ อบรมกำรเป็นวิทยำกร
๑.๓.๙ อบรมกำรทำประกันคุณภำพ
๑.๓.๑๐ อบรมกำรทำประกันคุณภำพ
๑.๓.๑๑ อบรมเชิงปฏิบัติกำรเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปี ๒๕๕๘
๑.๓.๑๒ อบรมกำรจัดกำรควำมรู้ Knowledge Management หัวข้อ
เทคนิคกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
๑.๓.๑๓ อบรมกำรกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนประกันคุณภำพ CHE QA
Online ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
๑.๓.๑๔ อบรมค่ำยจริยธรรมคุณธรรม ปี ๒๕๕๙ ภำคสมทบ
๑.๓.๑๕ อบรมบุคลิกภาพบุคลากรสายสนับสนุน
๑.๓.๑๖อบรมประกันคุณภำพ
๑.๓.๑๗อบรมสวัสดิการจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติของบุคลากร
๑.๓.๑๘อบรมการทางานเป็นทีมในยุคดิตลั ไทยแลนด์ 4.0
๑.๓.๑๙อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา SAR ๑๗ คณะวิทยาการจัดการ
๑.๓.๒๐อบรมการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ CHE QA
Online ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๓.๒๑อบรมค่ำยจริยธรรมคุณธรรม ปี ๒๕๖๐ ภำคสมทบ

๑.๔ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในองค์กร/กำรทำงำนเป็นทีม
๑.๔.๑ กรรมกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
๑.๔.๒ กรรมกำรดำเนินงำนประชุมบุคลำกรและเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร
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คณะวิทยำกำรจัดกำร
ก.พ.ม.-๓

สารบัญ (ต่อ)
๑.๔.๓ กรรมกำรดำเนินกิจกรรมกำรประชุมให้คำแนะนำและคำปรึกษำแก่นักศึกษำ
ภำคในเวลำ ประจำภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗
๑.๔.๔ กรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) ของคณะวิทยำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
๑.๔.๕ กรรมกำรดำเนินงำนจัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ในด้ำนงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ
๑.๔.๖ กรรมกำรดำเนินงำนภำยในศูนย์คอมพิวเตอร์
๑.๔.๗ กรรมกำรดำเนินงำนวันวิทยำกำรจัดกำร ๒๕๕๘
๑.๔.๘ คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศรำยวิชำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ
๑.๔.๙ กรรมกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศรำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ประจำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
๑.๔.๑๐ กรรมกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ประจำภำคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗
๑.๔.๑๑ จัดทำแผนงบประมำณ ปีงบประมำณ ๒๕๕๙
๑.๔.๑๒ กรรมกำรดำเนินงำนกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR ๑๕)
ระดับหลักสูตรสำขำวิชำคณะวิทยำกำรจัดกำร
๑.๔.๑๑ กิจกรรมนักศึกษำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ ประจำภำคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
๑.๔.๑๒ กิจกรรมประชุมบุคลำกร ประจำปี ๒๕๕๙

๑.๔.๑๓ กรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อควำมเป็นเลิศ
๑.๔.๑๔ กรรมกำรดำเนินกำรอบรมเขียนผลงำนทำงวิชำกำร
๑.๔.๑๕ อบรมบุคลิกภำพวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ๒/๒๕๕๘
๑.๔.๑๖ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรเขียนบทควำมวิจัย เพื่อตีพิมพ์
ในฐำนข้อมูลงำนวิจัย มนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์
๑.๔.๑๗ กิจกรรมดำเนินกำรแข่งขันทักษะทำงด้ำนวิชำกำรโครงกำรประกวดไอเดีย
สร้ำงสรรค์ธุรกิจใหม่สู่สังคมผู้สูงอำยุ
๑.๔.๑๘ คณะกรรมกำรดำเนินงำนวันวิทยำกำรจัดกำร ๒๕๕๙
๑.๔.๑๘ คณะกรรมกำรกิจกรรม ธุรกิจเพื่อคนรักสุขภำพ ของสำขำกำรจัดกำร
๑.๔.๑๙ คณะกรรมกำรปัจฉิมนิเทศรำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำรวิชำชีพ
ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ภำคในเวลำรำชกำร
๑.๔.๒๐ กิจกรรมอบรมควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำสำหรับบุคลำกร
ผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพ
๑.๔.๒๑ กิจกรรมปัจฉิมจบกำรศึกษำประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
๑.๔.๒๒ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนงบประมำณระบบและกลไกลกำรจัดสรร
งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐
๑.๔.๒๓ กิจกรรมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ Admission
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ก.พ.ม.-๔

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๑.๔.๒๔ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
(SAR ๑๖) ระดับหลักสูตรสำขำวิชำคณะวิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง)
๑.๔.๒๕ คณะกรรมกำรกิจกรรมพบอำจำรย์ทปี่ รึกษำ ชั้นปีที่ ๑ ภำคในเวลำ
๑.๔.๒๖ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
(SAR ๑๖) ระดับหลักสูตรสำขำวิชำคณะวิทยำกำรจัดกำร
๑.๔.๒๗ กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบกำรณ์ ประจำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
ภำคนอกเวลำรำชกำร
๑.๔.๒๘ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
ภำคนอกเวลำรำชกำร
๑.๔.๒๙ คณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรม สืบสำนพระพุทธศำสนำ
โดยปลูกจิตสำนึกทำนุบำรุงพระพุทธศำสนำ
๑.๔.๓๐ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
(SAR ๑๖) ระดับคณะวิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง
๑.๔.๓๑ คณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรอบรมจริยธรรมและคุณธรรม
นักศึกษำใหม่ รุ่นที่ ๑
๑.๔.๓๒ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
(SAR ๑๖) ระดับคณะวิทยำกำรจัดกำร
๑.๔.๓๓ คณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรอบรมจริยธรรมและคุณธรรม
นักศึกษำใหม่ รุ่นที่ ๒
๑.๔.๓๔ คณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำรของ
คณะวิทยำกำรจัดกำร
๑.๔.๓๕ คณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมอบรมเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร
๑.๔.๓๖ คณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมอบรมนักศึกษำสำขำกำรจัดกำร
คณะวิทยำกำรจัดกำร
๑.๔.๓๗ คณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมปัจฉิมนิเทศรำยวิชำกำรเตรียมฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจำภำคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ภำคในเวลำรำชกำร
๑.๔.๓๘ คณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้ำนกำรเรียน
กำรสอน หัวข้อ “กำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อบูรณำกำรเรียน
กำรสอนในศตวรรษที่ ๒๑”
๑.๔.๓๙ คณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ประจำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ภำคในเวลำรำชกำร
๑.๔.๔๐ คณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรม วันมำฆบูชำ
คนของพระรำชำร่วมทำควำมดี
๑.๔.๔๑ คณะกรรมกำรดำเนินงำนวันวิทยำกำรจัดกำร ๒๕๖๐
๑.๔.๔๒ คณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมปัจฉิมรำยวิชำกำรเตรียมฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ภำคในเวลำรำชกำร
๑.๔.๔๓ คณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมปัจฉิมรำยวิชำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ภำคในเวลำรำชกำร
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๑๓
๑๓
๑๓
๑๓
๑๓
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
ก.พ.ม.-๕

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๑.๔.๔๔ คณะกรรมกำรกิจกรรมสืบสำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผักพื้นบ้ำน
กับภูมิปัญญำท้องถิ่น
๑.๔.๔๕ คณะกรรมกำรดำเนินงำนอบรมกำรออกแบบ Content Marketing
เพื่อธุรกิจ
๑.๔.๔๖ คณะกรรมกำรดำเนินกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเป็นพี่เลี้ยง
สงเสริมกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอผลงำนทำงวิชำกำรครั้งที่
๑.๔.๔๗ คณะกรรมการกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบAdmission
๑.๔.๔๘ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนงบประมำณระบบและกลไกลกำรจัดสรร
งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
๑.๔.๔๙ คณะกรรมกำรกิจกรรม KM กำรเขียนบททบทวนวรรณกรรมอย่ำงไร
เพื่อตอบสมมุติฐำนกำรวิจยั
๑.๔.๕๐ คณะกรรมกำรกิจกรรมอบรมกำรออกแบบวิจัยทำงธุรกิจและสังคมศำสตร์
๑.๔.๕๑ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
(SAR ๑๗) ระดับหลักสูตรสำขำวิชำ วิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง)
๑.๔.๕๒ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
(SAR ๑๗) ระดับหลักสูตรสำขำวิชำ วิทยำกำรจัดกำร
๑.๔.๕๓ คณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ประจำภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ภำคในเวลำรำชกำร
๑.๔.๕๔ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
(SAR ๑๗) ระดับคณะ วิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง)
๑.๔.๕๕ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
(SAR ๑๗) ระดับคณะ วิทยำกำรจัดกำร
๑.๔.๕๖ คณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำรเตรียมฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจำภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ภำคในเวลำรำชกำร
๑.๔.๕๗ คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๖๑
๑.๔.๕๘ คณะกรรมกำรดำเนินกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเป็นพี่เลี้ยงสงเสริม
กำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอผลงำนทำงวิชำกำรครั้งที่ ๒
๑.๔.๕๙ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
(SAR ๑๗) ระดับหลักสูตรสำขำวิชำ วิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง)
๑.๔.๖๐ คณะกรรมกำรดำเนินงำนอบรมบุคลิกภำพและกำรสือ่ สำรรำยวิชำ
เตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพ ภำคในเวลำรำชกำร
๑.๔.๖๑ คณะกรรมกำรดำเนินงำนอบรมบุคลิกภำพและกำรสือ่ สำร
รำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ภำคนอกเวลำรำชกำร
๑.๔.๖๒ คณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรอบรมจริยธรรมและคุณธรรม
นักศึกษำใหม่ ภำคในเวลำรำชกำร
๑.๔.๖๓ คณะกรรมกำรดำเนินงำนมุทติ ำจิต ผู้เกษียณอำยุรำชกำรประจำปี ๒๕๖๐

๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๗
๑๗
๑๗
๑๗
๑๗
๑๗
๑๗
๑๗
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
ก.พ.ม.-๖

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๑.๔.๖๔ คณะกรรมกำรดำเนินงำนส่งเสริมทักษะกำรออกกำลังกำย

๑๘

HAPPY BODY CHAPTER ครั้งที่ ๑
๑.๔.๖๕ คณะกรรมกำรดำเนินงำนส่งเสริมทักษะกำรออกกำลังกำย
HAPPY BODY CHAPTER ครั้งที่ ๒

๑๘

๑.๕ กำรบริกำรสังคม/กำรเป็นวิทยำกร/กำรบริกำรวิชำกำร
๑.๕.๑ บริกำรงำนวันอนุรักษ์และพัฒนำแม่น้ำ คู คลองแห่งชำติ ประจำปี
๒๕๕๘ ณ มัสยิคกมำลุลอิสลำม เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร
๑.๕.๒ บริกำรงำนวันอนุรักษ์และพัฒนำแม่น้ำ คู คลองแห่งชำติ ประจำปี
๒๕๕๙ ณ มัสยิคกมำลุลอิสลำม เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร
๑.๕.๓ บริกำรงำนวันอนุรักษ์และพัฒนำแม่น้ำ คู คลองแห่งชำติ ประจำปี
๒๕๖๐ ณ มัสยิคกมำลุลอิสลำม เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร

๑๙
๑๙

ส่วนที่ ๒ รายงานการปฏิบัติงาน
๒.๑ งำนในภำรกิจหลักของตำแหน่ง
๒.๑.๑ งำนส่งค่ำระดับคะแนนพิเศษ (I)
๒.๑.๒ แผนผังกำรแสดงขั้นตอนปฏิบัติงำน กำรส่งค่ำระดับคะแนนพิเศษ (I)
๒.๑.๓ งำนกำรขอแก้ไขค่ำระดับคะแนนที่ผิดพลำด
๒.๑.๔ แผนผังกำรแสดงขั้นตอนปฏิบัติงำน กำรขอแก้ไขค่ำระดับคะแนนที่ผิดพลำด
๒.๑.๕ งำนกำกับดูแลกำรวัดผลและประเมินผลประจำภำคเรียน(ส่งเกรด)
๒.๑.๖ แผนผังกำรแสดงขั้นตอนปฏิบัติงำน งำนกำกับดูแลกำรวัดผลและประเมินผล
ประจำภำคเรียน(ส่งเกรด)
๒.๑.๗ งำนเทียบโอนรำยวิชำ ยกเว้นรำยวิชำให้กับนักศึกษำ
๒.๑.๘ แผนผังกำรแสดงขั้นตอนปฏิบัติงำน งำนเทียบโอนรำยวิชำ ยกเว้นรำยวิชำ
๒.๑.๙ งำนขำดสอบปลำยภำคเรียน
๒.๑.๑๐ แผนผังกำรแสดงขั้นตอนปฏิบัติงงำนขำดสอบปลำยภำคเรียน
๒.๒ งำนอื่นตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย
๒.๒.๑ กรรมกำรสอบสัมภำษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๘ -๒๕๖๐ (ภำคในเวลำ)
๒.๒.๒ กรรมกำรดำเนินกำรสอบสัมภำษณ์บุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญำตรี ภำคนอกเวลำรำชกำรประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ -๒๕๖๐
๒.๒.๓ กรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรสอบมำตรฐำนวัดควำมรู้วิชำภำษำไทย
และวิชำภำษำอังกฤษ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘-๒๕๖๐

๒๐
๒๐
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

๑๙
๑๙

๒6
๒7
๒8
๒9
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐

ก.พ.ม.-๗

สารบัญ (ต่อ)
๒.๒.๔ กรรมกำรดำเนินงำนฝึกซ้อมย่อยงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ -๒๕๖๐
๒.๒.๕ กรรมกำรกำกับแถวบัณฑิตวันซ้อมใหญ่ในพิธีพระรำชทำนปริญญำ
บัตรแก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำ๒๕๕๘ -๒๕๖๐
๒.๒.๖ กรรมกำรกำกับแถวบัณฑิตวันรับจริงในพิธีพระรำชทำนปริญญำ
บัตรแก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ๒๕๕๘
๒.๒.๗ กรรมกำรคุมสอบกลำงภำค ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ -๒๕๖๐
๒.๒.๘ กรรมกำรคุมสอบปลำยภำค ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ -๒๕๖๐
๒.๓ ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยที่มีฐำนข้อมูลจำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ/วิจัย
ส่วนที่ ๓ การพัฒนาและปรับปรุงงาน
๑. หัวข้อของกำรพัฒนำและปรับปรุงงำน
๒. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
๓. วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำและปรับปรุงงำน
๔. ฐำนข้อมูลแหล่งที่มำของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ
๕. วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ
๕.๑ ศึกษำสภำพปัญหำ
๕.๒ ศึกษำฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ
5.3 จัดทำเครื่องมือที่ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ
5.4 กำรใช้เครื่องมือในกำรแก้ไขปัญหำ
5.5 กำรเก็บข้อมูลหลังกำรใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหำ
5.6 กำรวิเครำะห์
๖. ผลของกำรแก้ปัญหำเชิงเปรียบเทียบ
๗. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรนำไปพัฒนำและปรับปรุงงำน

หน้า
๓๑
๓๑
๓๑
๓๑
๓๑
๓๒
๓๓
๓๓
๓๓
๓๔
๓๔
๓๖

๓๘
๓๙

ก.พ.ม.-๘

1
(มจษ.๐๐๒/๑)
แบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ระยะที่สาม)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้น
๑.๑ ชื่อ - สกุล นางสาวณภัทวรรณ ไกรพุดซา
๑.๒ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ สังกัด คณะวิทยำกำรจัดกำร
เริ่มปฏิบัติงำนเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๕๕ รวมอำยุงำน ๕ ปี ๔ เดือน
๑.๓ กำรพัฒนำตนเอง (กำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำน/กำรศึกษำต่อ)
ว/ด/ป
๕ มิ.ย. ๕๘

หัวข้อพัฒนาตนเอง

อบรม KM service mind

๑๓ ก.ค. ๕๘ อบรมเชิงปฏิบัติการนอก

สถานที่ การเจริญสติ
สมาธิแก่บุคลากร

๘ ส.ค ๕๘

หน่วยงาน
ที่จัดอบรม/ศึกษา
ต่อ
คณะวิทยำกำร
จัดกำร

คณะวิทยำกำร
จัดกำร

ความรู้/ผลที่ได้รับ

การนาผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน

บุคลำกรสำย
สนับสนุนที่มีควำม
โดดเด่นในกำร
ให้บริกำรให้ปรำกฏ
เป็นตัวอย่ำงที่ดีของ
กำรมีจิตสำนึกในกำร
ให้บริกำร
กระตุ้นและสร้ำง
แรงจูงใจให้บุคลำกร
สำยสนับสนุนมี
จิตสำนึกที่ดีในกำร
ให้บริกำร

เพิม่ ศักยภำพและ
คุณภำพกำรให้บริกำร
ที่เป็นเลิศก่อให้เกิด
ภำพลักษณ์ที่ดีต่อคณะ
วิทยำกำรจัดกำร ใน
ด้ำนกำรสร้ำงควำม
ประทับใจแก่
ผู้รับบริกำร

- ได้รับควำมรู้, ได้ฝึก
วินัยและพัฒนำ
ศีลธรรม
- ได้ฝึกสมำธิก่อให้เกิด
ปัญญำ
- ได้รับควำมรู้ทำง
หลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำ

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

อบรมเชิงพัฒนำหลักสูตร สำนักส่งเสริม
ได้รับกำรจัดทำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร วิชำกำรงำนทะเบียน เกี่ยวกับหลักสูตร
และวัดผล
เกษม ปี ๒๕๕๙
สำหรับใช้ในปี
๒๕๕๙
๓๐ ม.ค. ๕๙ อบรมกำรวิจัยสำย
คณะวิทยำกำร
ได้รับความรู้ความ
จัดกำร
สนับสนุน
เข้าใจในเทคนิค
และวิธีวิทยาการ
วิจัยที่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์

ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรทำหลักสูตร 2
เพิ่มขึ้น สำมำรถใช้ใน
งำนชีวิตประจำวันได้
เกิดการวิจัยที่มี
คุณภาพ สามารถนา
ผลการวิจัยมาพัฒนา
องค์กร และ งานที่
ทาประจาได้
ก.พ.ม.-๙

2
ว/ด/ป

องค์รำชัน

หน่วยงาน
ที่จัดอบรม/ศึกษา
ต่อ
คณะวิทยำกำร
จัดกำร

๒ เม.ย. ๕๙

อบรมเชิงปฏิบัติกำรเขียน
วิจัยสำหรับบุคลำกร

คณะวิทยำกำร
จัดกำร

๕ เม.ย. ๕๙

อบรมด้ำนกำรเขียน
แผนงำนงบประมำณ
ประจำปี ๖๐

คณะวิทยำกำร
จัดกำร

หัวข้อพัฒนาตนเอง

๑๗ ก.พ. ๕๙ อบรม ฝึกจิตพิชิตใจเทิดไท้

๑๙-๒๐ เม.ย. อบรมกำรเป็นวิทยำกร
๕๙

คณะวิทยำกำร
จัดกำร

ความรู้/ผลที่ได้รับ

การนาผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน

ความกตัญญู (รู้สึก
-ได้รับความรู,้ ได้ ว่าต้องมีความ
ฝึกวินัยและพัฒนา กตัญญูต่อผู้มี
ศีลธรรม
พระคุณ รู้คุณบิดา
- ได้ฝึกสมาธิ
มารดา ญาติพ่นี ้อง
ก่อให้เกิดปัญญา
ครูบาอาจารย์)
- ได้รับความรู้ทาง - มีความเห็นอกเห็น
หลักธรรมทาง
ใจผูอ้ ื่นมากยิ่งขึน้
พระพุทธศาสนา
-มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น
ได้รับความรูใ้ นการ เกิดการวิจัยที่มี
เขียนวัตถุประสงค์ที่ คุณภาพ สามารถนา
ได้รับโดยตรงมาก ผลการวิจัยมาพัฒนา
ที่สุด และระบุถึง
องค์กร และ งานที่
ปัญหาทีตอ้ งการทา ทาประจาได้
วิจัยได้มากที่สุด
ได้รับการจัดทา
ได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับ
เกี่ยวกับเขียนแผน การแผนงบประมาณ
งบประมาณสาหรับ ประจาปี ๒๕๖๑
ใช้ในปี ๒๕๖๐ ไปใน เพิ่มขึน้ สามารถใช้ใน
ทิศทางและกฏ
งานชีวติ ประจาวันได้
ระเบียนของ
มหาวิทยาลัยอย่าง
ถูกต้อง
-ความรู้ ความเข้าใจใน สามารถประยุกต์ใช้
หลักการเป็นวิทยากร หลักการ และทักษะ
-ได้รับการพัฒนา
การเป็นวิทยากรเพื่อ
ทักษะการเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรูใ้ น
-เทคนิคการสอน, การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า งานบริการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
, การวิเคราะห์ผู้ฟัง
ก.พ.ม.-๑๐

3
หน่วยงาน
ว/ด/ป
ที่จัดอบรม/ศึกษา
ต่อ
๒๖ เม.ย. ๕๙ อบรมกำรทำประกันคุณภำพ คณะวิทยำกำร
จัดกำร
หัวข้อพัฒนาตนเอง

๒๐ มิ.ย. ๕๙ อบรมกำรทำประกันคุณภำพ คณะวิทยำกำร
จัดกำร

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

ความรู้/ผลที่ได้รับ
-ความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมิน คุณภาพ
ภายใน ระดับ
หลักสูตร
-ได้เรียนรูแ้ นวปฏิบตั ิ
ทักษะในการจัดทาตัว
บ่งชี้ใน ระดับ
หลักสูตร ได้อย่างมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน
-ความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมิน คุณภาพ
ภายใน ระดับ
หลักสูตร
-ได้เรียนรูแ้ นวปฏิบตั ิ
ทักษะในการจัดทาตัว
บ่งชี้ใน ระดับ
หลักสูตร ได้อย่างมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน

สำนักประกัน
ได้รับความรู้หน้าที่
คุณภำพ
เลขานุการ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ คณะกรรมการประเมิน
จันทรเกษม
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
และระดับคณะ

การนาผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน
-ความรูท้ ี่ได้รับ
สามารถนาไปใช้ใน
การเตรียมข้อมูล
วางแผน และการ
ดาเนินงานด้านการ
ประกัน คุณภาพ
การศึกษา ในปี
๒๕๕๙
-เข้าใจการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรมาก
ขึน้ ชัดเจน สามารถ
นาไปใช้ในการจัด
กระบวน
-ความรูท้ ี่ได้รับ
สามารถนาไปใช้ใน
การเตรียมข้อมูล
วางแผน และการ
ดาเนินงานด้านการ
ประกัน คุณภาพ
การศึกษา ในปี
๒๕๕๙
-เข้าใจการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรมาก
ขึน้ ชัดเจน สามารถ
นาไปใช้ในการจัด
กระบวน
-ความรูท้ ี่ได้รับ
สามารถนาไปใช้ใน
การเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพได้
อย่างตามเกณฑ์
ก.พ.ม.-๑๑

4
ว/ด/ป

หัวข้อพัฒนาตนเอง

หน่วยงาน
ที่จัดอบรม/ศึกษา
ต่อ

ความรู้/ผลที่ได้รับ
ฝึกปฏิบัติการการคิด
คะแนนผลการ
ประเมินโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป
และวิธีการจัดทา
รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ

๒๙ ก.ค. ๕๙ อบรมกำรจัดกำรควำมรู้
คณะวิทยำกำร
Knowledge Management จัดกำร
หัวข้อ เทคนิคกำรทำงำน
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข

อบรมกำรกำรใช้งำนระบบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ
ฐำนข้อมูลด้ำนประกัน
มหำวิทยำลัย
คุณภำพ CHE QA Online ปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘

-สามารถใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการคิด
คะแนนผลการ
ประเมินได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว
-สามารถจัดทา
รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพได้
อย่างถูกต้อง

-ได้รับควำมรู้เกีย่ วกับ
เข้าใจ เกี่ยวกับหลัก เทคนิคกำรทำงำน
อย่ำงมีควำมสุขเพิ่มขึ้น
พืน้ ฐานการจัดการ
สำมำรถใช้ในงำน
ความรูใ้ น การทางาน ชีวิตประจำวันได้
-ได้รับความรู้ ความ

ร่วมกัน
-มีทักษะ การบริหาร
การจัดการความรู้
เกี่ยวกับการทางาน
ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข

๖ ก.ย. ๕๙

การนาผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์
เพิ่มพูนทักษะในการ
จัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน
และหลักฐานอ้างอิง
ต่างๆ
- ได้เรียนรูก้ าร
จัดเก็บตัวบ่งชี้ต่างๆ
ลงในระบบ CHE

-เข้าใจวัฒนธรรมของ
องค์กรเป็นอย่างดี
-สามารถปรับตัวและ
ทางาน อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข
-นาหลักการไป
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการทางาน
การจัดทาข้อมูลส่วน
นาที่เป็นโครงร่าง
องค์การ การจัดทา
รายงานต่างๆ ทั้ง
รายงานการ ประเมิน
ตนเอง รายงานการ
ประเมินของ
คณะกรรมการ
รวมทั้งการเสริมสร้าง
ก.พ.ม.-๑๒

5
หน่วยงาน
หัวข้อพัฒนาตนเอง
ว/ด/ป
ที่จัดอบรม/ศึกษา ความรู้/ผลที่ได้รับ
ต่อ
๑๐ ก.ย. ๕๙ อบรมค่ำยจริยธรรมคุณธรรม กิจกำรนักศึกษำ
-รู้จักรับผิดชอบ สร้ำง
ปี ๒๕๕๙ ภำคสมทบ
คณะวิทยำกำร
ควำมอดทนและฝึกกำร
จัดกำร
ตรงต่อเวลำ
-ได้ฝึกควำมอดทน, ทำ
ให้เกิดควำมใจเย็น
- ได้รับควำมรู้, ได้ฝึก
วินัยและพัฒนำ
ศีลธรรม
- ได้ฝึกสมำธิก่อให้เกิด
ปัญญำ
- ได้รับควำมรู้ทำง
หลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำ,
เข้ำใจกฎแห่งกรรม
๑๘ เม.ย.๖๐ อบรมบุคลิกภาพบุคลากร คณะวิทยำกำร
-ได้รับควำมรู้เทคนิค
จัดกำร
กำรพัฒนำบุคลิกภำพ
สายสนับสนุน
ภำยในและภำยนอก
รูปลักษณ์,กำรกระทำ
,ศักยภำพ
-มีความรู้ ความเข้าใจ
และเสริมสร้างทักษะ
ในการพัฒนา
บุคลิกภาพ การดูแล
สุขภาพร่างกาย
ผิวพรรณให้ดูดี การ
แต่งกายและมารยาท
ทางสังคม

๑๒ มิ.ย. ๖๐ อบรมประกันคุณภำพ

คณะวิทยำกำร
จัดกำร

การนาผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน
- ได้รับประสบกำรณ์
ชีวิตมำกขึ้น
- ได้รู้จักกำรปรับตัวใน
กำรทำงำนในระบบ
มหำวิทยำลัย
- มีควำมตั้งใจที่จะทำ
ควำมดี
- ช่วยยกระดับจิตใจให้
สูงขึ้นมีธรรมะในจิตใจ
- รู้ถึงคุณค่ำของชีวิต
มำกขึ้น
- ได้ฝึกปฏิบัติตนในกำร
ควบคุมทั้งกำย วำจำ
และจิตใจ
-มีการนาความรูท้ ี่
ได้มาพัฒนา
บุคลิกภาพภายในและ
ภายนอกที่มีความ
เชื่อมั่น สง่างาม
รวมถึงสามารถ เป็นผู้
มีบุคลิกภาพที่ดีและมี
การสื่อสาร
ภาพลักษณ์ที่ดตี ่อ
องค์กร
-มีการนาทักษะ
บุคลิกภาพในพูด
ภาษากาย การสือ่ สาร
ทักษะการฟัง

-ความรู้ ความ
-ความรูท้ ี่ได้รับ
เข้าใจที่ถูกต้อง
สามารถนาไปใช้ใน
เกี่ยวกับตัวบ่งชีแ้ ละ การเตรียมข้อมูล
ก.พ.ม.-๑๓

6

ว/ด/ป

หัวข้อพัฒนาตนเอง

หน่วยงาน
ที่จัดอบรม/ศึกษา
ต่อ

ความรู้/ผลที่ได้รับ

เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร
-ได้เรียนรู้แนว
ปฏิบัติ ทักษะในการ
จัดทาตัวบ่งชีใ้ น
ระดับหลักสูตร ได้
อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
๒๖ มิ.ย. ๖๐ อบรมสวัสดิการ
จรรยาบรรณและแนว
ปฏิบัติของบุคลากร

สภำคณำจำรย์และ
ข้ำรำชกำร

๒๙-๓๐ ก.ค. อบรมการทางานเป็นทีมใน คณะวิทยำกำร
๖๐
จัดกำร
ยุคดิตัล ไทยแลนด์ 4.0

-ได้รับทราบกฏ
ระเบียบต่างๆ
เกี่ยวกับสวัสดิการ
ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ควร
ได้รับประโยชน์

การนาผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน

วางแผน และการ
ดาเนินงานด้านการ
ประกัน คุณภาพ
การศึกษา ในปี
๒๕๖๐
-เข้าใจการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
มากขึ้น ชัดเจน
สามารถนาไปใช้ใน
การจัดกระบวน
-สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ได้แจ้งไว้
เกี่ยวกับสวัสดิการ
ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

-ได้รับความรู้ ความ

-ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับ
เข้าใจ เกี่ยวกับหลัก เทคนิคการทางานเป็น
พืน้ ฐานการจัดการ
ทีมในยุคดิตลั เพิ่มขึ้น
ความรูใ้ น การทางาน สำมำรถใช้ในงำน
ชีวิตประจำวันได้
เป็นทีมในยุคดิตลั
-มีทักษะ การบริหาร
การจัดการความรู้
เกี่ยวกับการทางาน
เป็นทีมในยุคดิตลั

-เข้าใจวัฒนธรรมของ
องค์กรเป็นอย่างดี
-สามารถปรับตัวและ
ทางาน อยู่ร่วมเป็น
ผู้อื่นอย่างเป็นทีมได้ดี
ยิ่งขึ้น
-นาหลักการไป
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการทางาน

ก.พ.ม.-๑๔

7

ว/ด/ป
๙ ส.ค.๖๐

หัวข้อพัฒนาตนเอง
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทา SAR ๑๗ คณะ
วิทยาการจัดการ

หน่วยงาน
ที่จัดอบรม/ศึกษา
ต่อ
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
คณะวิทยำกำร
จัดกำร

๒๘ ส.ค. ๖๐ อบรมการการใช้งานระบบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ
มหำวิทยำลัย
ฐานข้อมูลด้านประกัน
คุณภาพ CHE QA Online ปี
การศึกษา ๒๕๕๙

ความรู้/ผลที่ได้รับ

-ความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับตัวบ่งชีแ้ ละ
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร
-ได้เรียนรู้แนว
ปฏิบัติ ทักษะในการ
จัดทาตัวบ่งชีใ้ น
ระดับหลักสูตร ได้
อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์
เพิ่มพูนทักษะในการ
จัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน
และหลักฐานอ้างอิง
ต่างๆ
- ได้เรียนรูก้ าร
จัดเก็บตัวบ่งชี้ต่างๆ
ลงในระบบ CHE

การนาผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน

-ความรูท้ ี่ได้รับ
สามารถนาไปใช้ใน
การเตรียมข้อมูล
วางแผน และการ
ดาเนินงานด้านการ
ประกัน คุณภาพ
การศึกษา ในปี
๒๕๖๐
-เข้าใจการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
มากขึ้น ชัดเจน
สามารถนาไปใช้ใน
การจัดกระบวน
การจัดทาข้อมูลส่วน
องค์การ การจัดทา
รายงานต่างๆ ทั้ง
รายงานการ ประเมิน
ตนเอง รายงานการ
ประเมินของ
คณะกรรมการ
รวมทั้งการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ท่มี ีหน้าที่ รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการ
ศึกษระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA
Online) ให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ก.พ.ม.-๑๕
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หน่วยงาน
ว/ด/ป
ที่จัดอบรม/ศึกษา
ต่อ
๑-๒ ก.ย. ๖๐ อบรมค่ำยจริยธรรมคุณธรรม กิจกำรนักศึกษำ
ปี ๒๕๖๐ ภำคสมทบ
คณะวิทยำกำร
จัดกำร
หัวข้อพัฒนาตนเอง

ความรู้/ผลที่ได้รับ

การนาผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน

-รู้จักรับผิดชอบ สร้ำง
ควำมอดทนและฝึกกำร
ตรงต่อเวลำ
-ได้ฝึกควำมอดทน, ทำ
ให้เกิดควำมใจเย็น
- ได้รับควำมรู้, ได้ฝึก
วินัยและพัฒนำ

- ได้รับประสบกำรณ์
ชีวิตมำกขึ้น
- ได้รู้จักกำรปรับตัวใน
กำรทำงำนในระบบ
มหำวิทยำลัย
- มีควำมตั้งใจที่จะทำ
ควำมดี

๑.๔ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในองค์กร/กำรทำงำนเป็นทีม
ว/ด/ป
กิจกรรม
ความรู้/ผลที่ได้รับ
๗ ม.ค. ๕๘ กรรมกำรดำเนินกำรจัด
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
กิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำร คณะฯ กรรมกำรดำเนินกำร
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำ
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
๙ ม.ค. ๕๘ กรรมกำรดำเนินงำนประชุม
ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสำน
บุคลำกรและเชื่อม
ควำมสัมพันธ์ภำยใน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร หน่วยงำนเพื่อควำมสำมัคคี
คณะวิทยำกำรจัดกำร
๑๔ ม.ค.๕๘ กรรมกำรดำเนินกิจกรรมกำร ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
ประชุมให้คำแนะนำและ
คณะฯ กิจกรรมกำรประชุมให้
คำปรึกษำแก่นักศึกษำภำคใน คำแนะนำและคำปรึกษำแก่
เวลำ ประจำภำคเรียนที่ ๒ ปี นักศึกษำภำคในเวลำ ประจำ
กำรศึกษำ ๒๕๕๗
ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๗
๑๙ ม.ค. ๕๘ กรรมกำรจัดกำรควำมรู้
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
(Knowledge Management) คณะฯ กิจกรรมจัดกำรควำมรู้
ของคณะวิทยำกำรจัดกำร
(Knowledge
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร
Management) ของคณะ
เกษม
วิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร
เกษม ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗
๒๐ ก.พ. ๕๘ กรรมกำรดำเนินงำนจัด
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ในด้ำน คณะฯ กิจกรรมดำเนินงำนจัด
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ใน
ด้ำนงำนประกันคุณภำพก
๑๐ มี.ค. ๕๘ กรรมกำรดำเนินงำนภำยใน
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะฯ กิจกรรมดำเนินงำน
ภำยในศูนย์คอมพิวเตอร์

การนาผลไปใช้ประโยชน์ในงาน
ได้จัดงำนกิจกรรมกำรดำเนินกำรจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพได้อย่ำงรำบรื่น
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
สำมำรถทำงำนร่วมกันภำยใน
หน่วยงำนร่วมกันได้อย่ำงรำบรื่น
ได้จัดงำนกิจกรรมกำรดำเนินกำรจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ได้อย่ำงรำบรื่น
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ได้จัดงำนกิจกรรมจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management) ของ
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทรเกษมได้อย่ำงรำบรื่น
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ดำเนินงำนจัดกิจกรรมอบรมให้
ควำมรู้ในด้ำนงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
ได้จัดงำนกิจกรรมดำเนินงำนภำยใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้อย่ำงรำบรืน่ และ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ก.พ.ม.-๑๖
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ว/ด/ป
๑๘-๒๑ มี.ค.
๕๘

กิจกรรม
กรรมกำรดำเนินงำนวัน
วิทยำกำรจัดกำร ๒๕๕๘

ความรู้/ผลที่ได้รับ
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในกำรดำเนินงำนวัน
วิทยำกำรจัดกำร ๒๕๕๘

การนาผลไปใช้ประโยชน์ในงาน
ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรดำเนินงำน
วันวิทยำกำรจัดกำร ๒๕๕๘ ได้อย่ำง
รำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย
๒๒ เม.ย. ๕๘ คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัด ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
ได้จัดงำนดำเนินกำรจัดกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรำยวิชำ คณะฯ ในกำรดำเนินกำรจัด ปัจฉิมนิเทศรำยวิชำกำรฝึก
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรำยวิชำ ประสบกำรณ์วิชำชีพได้อย่ำงรำบรื่น
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒๙ เม.ย.๕๘ กรรมกำรดำเนินกำรจัด
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
ได้จัดงำนกรรมกำรดำเนินกำรจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรำยวิชำ คณะฯ ในกำรดำเนินกำรจัด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรำยวิชำกำรฝึก
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรำยวิชำ ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจำภำค
ประจำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ เรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ได้อย่ำงรำบรื่น
ประจำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒๐ พ.ค. ๕๘ กรรมกำรดำเนินกำรจัด
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
ได้จัดงำนดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำร คณะฯ ในกรรมกำร
รำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ดำเนินกำรจัดกิจกรรม
ประจำภำคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ ได้
ประจำภำคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ ปฐมนิเทศรำยวิชำกำรฝึก
อย่ำงรำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจำ เรียบร้อย
ภำคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗
๓-๔ ส.ค. ๕๘ จัดทำแผนงบประมำณ
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
ได้จัดงำนดำเนินกิจกรรมจัดทำแผน
ปีงบประมำณ ๒๕๕๙
คณะฯ ในกรรมกำร
งบประมำณ ปีงบประมำณ ๒๕๕๙
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมจัดทำ ได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
แผนงบประมำณ
เรียบร้อย
ปีงบประมำณ ๒๕๕๙
๒ ก.ย. ๕๘
กรรมกำรดำเนินงำนกำรตรวจ ได้ทำงำนเป็นทีมภำยในคณะฯ ได้จัดงำนดำเนินงำนกำรตรวจ
ในกรรมกำรดำเนินงำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ตรวจประกั
น
คุ
ณ
ภำพกำรศึ
ก
ษำ
ภำยใน (SAR ๑๕) ระดับ
(SAR ๑๕) ระดับหลักสูตรสำขำวิชำ
ภำยใน
(SAR
๑๕)
ระดั
บ
หลักสูตรสำขำวิชำคณะ
คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้อย่ำง
หลั
ก
สู
ต
รสำขำวิ
ช
ำคณะ
วิทยำกำรจัดกำร
รำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
วิทยำกำรจัดกำร
เรียบร้อย
๑๔ ต.ค.๕๘ กิจกรรมนักศึกษำพบอำจำรย์ที่ ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
ได้จัดงำนดำเนินงำนกิจกรรม
ปรึกษำ ประจำภำคเรียนที่ ๑/ คณะฯ ในกรรมกำร
นักศึกษำพบอำจำรย์ทปี่ รึกษำ
๒๕๕๘
ดำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำ ประจำภำคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ได้อย่ำง
พบอำจำรย์ทปี่ รึกษำ ประจำ รำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
เรียบร้อย
มีการนาหลักมนุษย์สมั พันธ์ -มีความรับผิดชอบต่องานกิจกรรม
๘ ม.ค.๕๙
กิจกรรมประชุมบุคลำกร
ประจำปี ๒๕๕๙
มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้
เช่น การรู้เรา รูเ้ ขา เอาใจ บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี ิ่งขึน้
เขามาใส่ใจเรา งานของ
-มีการมอบหมายงาน(กระจาย
ก.พ.ม.-๑๗
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ว/ด/ป

๒๒ ม.ค. ๕๙

๑ ก.พ. ๔๙

๑๒ ก.พ.๕๙

๑๙ ก.พ.๕๙

๑ มี.ค.๕๙

กิจกรรม

ความรู้/ผลที่ได้รับ

การนาผลไปใช้ประโยชน์ในงาน
หน้าที่ ความรับผิดชอบและอานาจ
กลุ่มและทีมงานจะดาเนิน
การตัด สินใจ) ได้อย่างมี
ไปด้วยดี
ประสิทธิผลมากขึน้
กิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำ
ได้เรียนรู้กำรทำงำนเป็นทีม -มีความรับผิดชอบต่องานกิจกรรม
เตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพ ภำยในคณะฯ ในกรรมกำร
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้
ประจำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ กิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำ
บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี ิ่งขึน้
เตรียมฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ประจำภำคเรียนที่ ๒/ -ทางานที่ช่วยให้สมาชิกในทีมมี
แรงกระตุ้น และแรงจูงใจ
๒๕๕๘
ทาให้การปฏิบตั ิงานมีความ นาไปปฏิบตั ิงานเป็นทีมจะมีความ
กรรมกำรดำเนินกำรอบรม
เขียนผลงำนทำงวิชำกำร
ชัดเจนขึ้น เพราะทีมงาน
พร้อมทั้งทางด้านความคิด กาลัง
จะต้องอาศัยข้อเท็จจริงเป็น กายและกาลังใจ สามารถรวมกัน
หลัก และช่วยกับตัดสินใจ เป็นหนึ่งเดียว และรวมประสบ
จากข้อมูลทีไ่ ด้ ให้งาน
ความสาเร็จในกิจกรรมที่ได้ทา
ออกมาสมบูรณ์แบบมาก
ร่วมกันได้ ก่อให้เกิดบรรยากาศ
ที่สุด ซึง่ ต้องการจากการ
การทางานทีด่ ีมากยิ่งขึน้
พูด การเขียน และการ
ทางานเป็นทีม
อบรมบุคลิกภำพวิชำฝึก
ได้เรียนรู้กำรทำงำนเป็นทีม -มีความรับผิดชอบต่องานกิจกรรม
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ๒/
ภำยในคณะฯ ในกรรมกำร
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้
๒๕๕๘
กิจกรรมอบรมบุคลิกภำพวิชำ บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี ิ่งขึน้
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ๒/
-ทางานที่ช่วยให้สมาชิกในทีมมี
๒๕๕๘
แรงกระตุ้น และแรงจูงใจ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ น มีการนาหลักมนุษย์สมั พันธ์ -มีความรับผิดชอบต่องานกิจกรรม
การเขียนบทความวิจัย เพื่อ
มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลงานวิจยั
เช่น การรู้เรา รูเ้ ขา เอาใจ บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี ิ่งขึน้
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เขามาใส่ใจเรา งานของ
-มีการมอบหมายงาน(กระจาย
กลุ่มและทีมงานจะดาเนิน หน้าที่ ความรับผิดชอบและอานาจ
ไปด้วยดี
การตัด สินใจ) ได้อย่างมี
ประสิทธิผลมากขึน้
กิจกรรมดำเนินกำรแข่งขัน
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
ได้จัดงำนดำเนินกิจกรรมดำเนินกำร
ทักษะทำงด้ำนวิชำกำร
คณะฯ ในกรรมกำร
แข่งขันทักษะทำงด้ำนวิชำกำรได้
โครงกำรประกวดไอเดีย
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมจัดทำ อย่ำงรำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
สร้ำงสรรค์ธุรกิจใหม่สู่สังคม
ดำเนินกำรแข่งขันทักษะ
เรียบร้อย
ผู้สูงอำยุ
ทำงด้ำนวิชำกำร
ก.พ.ม.-๑๘
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ว/ด/ป
๑๖-๑๗ มี.ค.
๕๙

กิจกรรม
คณะกรรมกำรดำเนินงำนวัน
วิทยำกำรจัดกำร ๒๕๕๙

ความรู/้ ผลที่ได้รับ
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในกำรดำเนินงำนวัน
วิทยำกำรจัดกำร ๒๕๕๙

การนาผลไปใช้ประโยชน์ในงาน
ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรดำเนินงำน
วันวิทยำกำรจัดกำร ๒๕๕๙ ได้อย่ำง
รำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย
๑๘ มี.ค. ๕๙ คณะกรรมกำรกิจกรรม ธุรกิจ ได้ทำงำนเป็นทีม ในกำร
ได้จัดงำนกิจกรรมคณะกรรมกำร
เพื่อคนรักสุขภำพ ของสำขำ
ดำเนินงำนคณะกรรมกำร
กิจกรรม ธุรกิจเพื่อคนรักสุขภำพ
กำรจัดกำร
กิจกรรม ธุรกิจเพื่อคนรัก
สำขำกำรจัดกำร ได้อย่ำงรำบรืน่ และ
สุขภำพ ของสำขำกำรจัดกำร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๓๐ มี.ค. ๕๙ คณะกรรมกำรปัจฉิมนิเทศ
ได้ทำงำนเป็นทีม ในกำร
ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรดำเนินงำน
รำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำร ดำเนินงำนกรรมกำรปัจฉิม
วันปัจฉิมนิเทศรำยวิชำเตรียมฝึก
วิชำชีพ ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ นิเทศรำยวิชำเตรียมฝึก
ประสบกำรวิชำชีพ ได้อย่ำงรำบรื่น
ภำคในเวลำรำชกำร
ประสบกำรวิชำชีพ
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒๖ เม.ย.๕๙ กิจกรรมอบรมควำมรู้ด้ำน
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรดำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
คณะฯ ในกำรจัดทำประกัน จัดทำประกันคุณภำพของคณะและ
สำหรับบุคลำกรผู้รับผิดชอบ
คุณภำพ ของคณะและสำขำ สำขำ ได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไปด้วย
งำนประกันคุณภำพ
ควำมเรียบร้อย
มีการนาหลักมนุษย์สมั พันธ์ -มีความรับผิดชอบต่องานกิจกรรม
๒๗ เม.ย.๕๙ กิจกรรมปัจฉิมจบกำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้
เช่น การรู้เรา รูเ้ ขา เอาใจ บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี ิ่งขึน้
เขามาใส่ใจเรา งานของ
-มีการมอบหมายงาน(กระจาย
กลุ่มและทีมงานจะดาเนิน หน้าที่ ความรับผิดชอบและอานาจ
ไปด้วยดี
การตัด สินใจ) ได้อย่างมี
ประสิทธิผลมากขึน้
๒๕-๒๗ พ.ค. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำ
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
ได้จัดงำนดำเนินกิจกรรมจัดทำแผน
๕๙
แผนงบประมำณระบบและ
คณะฯ ในกรรมกำร
งบประมำณ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐
กลไกลกำรจัดสรรงบประมำณ ดำเนินกำรจัดกิจกรรมจัดทำ ได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
แผนงบประมำณ
เรียบร้อย
ปีงบประมำณ ๒๕๖๐
ปีงบประมำณ ๒๕๖๐
๑๕ มิ.ย.๕๙ กิจกรรมคณะกรรมการสอบ มีการนาหลักมนุษย์สมั พันธ์ -มีความรับผิดชอบต่องานกิจกรรม
สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้
Admission
เช่น การรู้เรา รูเ้ ขา เอาใจ บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี ิ่งขึน้
เขามาใส่ใจเรา งานของ
-มีการมอบหมายงาน(กระจาย
กลุ่มและทีมงานจะ
หน้าที่ความรับผิดชอบ) ได้อย่างมี
ดาเนินงานไปได้ด้วยดี
ประสิทธิผลมากขึน้
๒๐ มิ.ย. ๕๙ คณะกรรมกำรอบรมควำมรู้
ได้ทำงำนเป็นทีม ในกรรมกำร ได้จัดงำนอบรมควำมรู้ดำ้ นกำรเขียน
ด้ำนกำรเขียนรำยงำนกำร
ดำเนินงำนกำรอบรมควำมรู้ รำยงำนกำรประเมินตนเองคณะ
ประเมินตนเองคณะวิทยำกำร ด้ำนกำรเขียนรำยงำนกำร
วิทยำกำรจัดกำรได้อย่ำงรำบรื่นและ
จัดกำร
ประเมินตนเองคณะ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ก.พ.ม.-๑๙

12
ว/ด/ป
๖ ก.ค. ๕๙

กิจกรรม
คณะกรรมกำรกิจกรรมกำร
ตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (SAR ๑๖) ระดับ
หลักสูตรสำขำวิชำคณะ
วิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง)

ความรู้/ผลที่ได้รับ
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในคณะกรรมกำร
กิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
(SAR ๑๖) ระดับหลักสูตร
สำขำวิชำคณะวิทยำกำร
จัดกำร (เสมือนจริง)
มีการนาหลักมนุษย์สมั พันธ์
๒๘ ก.ค. ๕๙ คณะกรรมกำรกิจกรรมพบ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ ชัน้ ปีที่ ๑
มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน
ภำคในเวลำ
เช่น การรู้เรา รูเ้ ขา เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา งานของ
กลุ่มและทีมงาน
๒-๕ ส.ค. ๕๙ คณะกรรมกำรกิจกรรมกำร
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
ตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะฯ ในคณะกรรมกำร
ภำยใน (SAR ๑๖) ระดับ
กิจกรรมกำรตรวจประกัน
หลักสูตรสำขำวิชำคณะ
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
วิทยำกำรจัดกำร
(SAR ๑๖) ระดับหลักสูตร
สำขำวิชำคณะวิทยำกำร
จัดกำร
๓ ส.ค. ๕๙ กิจกรรมปฐมนิเทศฝึก
ได้เรียนรู้กำรทำงำนเป็นทีม
ประสบกำรณ์ ประจำภำคเรียน ภำยในคณะฯ ในกรรมกำร
ที่ ๒/๒๕๕๘ ภำคนอกเวลำ
กิจกรรมปฐมนิเทศรำยฝึก
รำชกำร
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจำ
ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ภำค
นอกเวลำรำชกำร
๘ ส.ค. ๕๙ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ
ได้เรียนรู้กำรทำงำนเป็นทีม
ใหม่ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ภำยในคณะฯ ในกรรมกำร
ภำคนอกเวลำรำชกำร
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ
ใหม่ประจำปีกำรศึกษำ
๒๕๕๙ ภำคนอกเวลำรำชกำร
๑๕ ส.ค. ๕๙

คณะกรรมกำรดำเนินงำน
กิจกรรม สืบสำน
พระพุทธศำสนำ โดยปลูก
จิตสำนึกทำนุบำรุง
พระพุทธศำสนำ

การนาผลไปใช้ประโยชน์ในงาน
ได้จัดงำนกิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR ๑๖)
ระดับหลักสูตรสำขำวิชำคณะ
วิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง)ได้
อย่ำงรำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย
นำหลักมนุษย์สัมพันธ์ไปใช้ตอ่ งาน
กิจกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ
เพื่อให้บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี งิ่ ขึน้
และรวดเร็วมากกว่าเดิมลดปัญหา
ที่สื่อสารไม่ตรงกันได้มาก
ได้จัดงำนกิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR ๑๖)
ระดับหลักสูตรสำขำวิชำคณะ
วิทยำกำรจัดกำร ได้อย่ำงรำบรืน่ และ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

-มีความรับผิดชอบต่องานกิจกรรม
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้
บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี ิ่งขึน้
-ทางานที่ช่วยให้สมาชิกในทีมมี
แรงกระตุ้น และแรงจูงใจ
-มีความรับผิดชอบต่องานกิจกรรม
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้
บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี ิ่งขึน้
-ทางานที่ช่วยให้สมาชิกในทีมมี
แรงกระตุ้น และแรงจูงใจ
มีการนาหลักมนุษย์สมั พันธ์ -มีความรับผิดชอบต่องานกิจกรรม
มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้
เช่น การรู้เรา รูเ้ ขา เอาใจ บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี ิ่งขึน้
เขามาใส่ใจเรา งานของ
-มีการมอบหมายงาน(กระจาย
กลุ่มและทีมงานจะดาเนิน หน้าที่ ความรับผิดชอบและอานาจ
ไปด้วยดี
การตัด สินใจ) ได้อย่างมี
ประสิทธิผลมากขึน้
ก.พ.ม.-๒๐
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ว/ด/ป
๒๕ ส.ค. ๕๙

๒๖ ส.ค. ๕๙

๑-๒ ก.ย.๕๙

๒ ก.ย.๕๙

๑๕ ก.ย. ๕๙

๒ พ.ย. ๕๙

๔ พ.ย. ๕๙

กิจกรรม
คณะกรรมกำรกิจกรรมกำร
ตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (SAR ๑๖) ระดับคณะ
วิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง)

ความรู้/ผลที่ได้รับ
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในคณะกรรมกำร
กิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
(SAR ๑๖) ระดับคณะ
วิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง)
มีการนาหลักมนุษย์สมั พันธ์
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
โครงกำรอบรมจริยธรรมและ มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน
คุณธรรมนักศึกษำใหม่ รุ่นที่ ๑ เช่น การรู้เรา รูเ้ ขา เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา งานของ
กลุ่มและทีมงาน
คณะกรรมกำรกิจกรรมกำร
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
ตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะฯ ในคณะกรรมกำร
ภำยใน (SAR ๑๖) ระดับคณะ กิจกรรมกำรตรวจประกัน
วิทยำกำรจัดกำร
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
(SAR ๑๖) ระดับคณะ
วิทยำกำรจัดกำร
มีการนาหลักมนุษย์สมั พันธ์
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
โครงกำรอบรมจริยธรรมและ มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน
คุณธรรมนักศึกษำใหม่ รุ่นที่ ๒ เช่น การรู้เรา รูเ้ ขา เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา งานของ
กลุ่มและทีมงาน
คณะกรรมกำรดำเนินงำนจัด มีการนาหลักมนุษย์สมั พันธ์
งำนเกษียณอำยุรำชกำรของ
มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน
คณะวิทยำกำรจัดกำร
เช่น การรู้เรา รูเ้ ขา เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา งานของ
กลุ่มและทีมงาน
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
กิจกรรมอบรมเข้ำสู่ตำแหน่ง
คณะฯ ในคณะกรรมกำร
ทำงวิชำกำร
กิจกรรมอบรมเข้ำสู่ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
มีการนาหลักมนุษย์สมั พันธ์
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
กิจกรรมอบรมนักศึกษำสำขำ มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน
กำรจัดกำร คณะวิทยำกำร
เช่น การรู้เรา รูเ้ ขา เอาใจ
จัดกำร
เขามาใส่ใจเรา งานของ
กลุ่มและทีมงาน

การนาผลไปใช้ประโยชน์ในงาน
ได้จัดงำนกิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR ๑๖)
ระดับคณะวิทยำกำรจัดกำร (เสมือน
จริง)ได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย
นำหลักมนุษย์สัมพันธ์ไปใช้ตอ่ งาน
กิจกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ
เพื่อให้บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี งิ่ ขึน้
และรวดเร็วมากกว่าเดิมลดปัญหา
ที่สื่อสารไม่ตรงกันได้มาก
ได้จัดงำนกิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR ๑๖)
ระดับคณะวิทยำกำรจัดกำร (เสมือน
จริง)ได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย
นำหลักมนุษย์สัมพันธ์ไปใช้ตอ่ งาน
กิจกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ
เพื่อให้บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี งิ่ ขึน้
และรวดเร็วมากกว่าเดิมลดปัญหา
ที่สื่อสารไม่ตรงกันได้มาก
นำหลักมนุษย์สัมพันธ์ไปใช้ตอ่ งาน
กิจกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ
เพื่อให้บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี งิ่ ขึน้
และรวดเร็วมากกว่าเดิมลดปัญหา
ที่สื่อสารไม่ตรงกันได้มาก
ได้จัดงำนกิจกรรมอบรมเข้ำสู่
ตำแหน่งทำงวิชำกำรได้อย่ำงรำบรื่น
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
นำหลักมนุษย์สัมพันธ์ไปใช้ตอ่ งาน
กิจกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ
เพื่อให้บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี งิ่ ขึน้
และรวดเร็วมากกว่าเดิมลดปัญหา
ที่สื่อสารไม่ตรงกันได้มาก
ก.พ.ม.-๒๑

14
ว/ด/ป
๑๖ พ.ย.๕๙

กิจกรรม
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรำยวิชำ
กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ประจำภำคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ภำคในเวลำรำชกำร

๑๕ ก.พ.๖๐

มีการนาหลักมนุษย์สมั พันธ์
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
กิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรม วัน มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน
มำฆบูชำคนของพระรำชำร่วม เช่น การรู้เรา รูเ้ ขา เอาใจ
ทำควำมดี
เขามาใส่ใจเรา งานของ
กลุ่มและทีมงาน
คณะกรรมกำรดำเนินงำนวัน ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
วิทยำกำรจัดกำร ๒๕๖๐
คณะฯ ในกำรดำเนินงำนวัน
วิทยำกำรจัดกำร ๒๕๖๐

ความรู้/ผลที่ได้รับ
ได้ทำงำนเป็นทีม ในกำร
ดำเนินงำนปัจฉิมนิเทศ
รำยวิชำกำรเตรียมฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจำ
ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ภำคใน
เวลำรำชกำร
มีการนาหลักมนุษย์สมั พันธ์
๑๗ พ.ย. ๕๙ คณะกรรมกำรดำเนินงำน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน
กำรเรียนกำรสอน หัวข้อ “กำร เช่น การรู้เรา รูเ้ ขา เอาใจ
เขียนผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อ
เขามาใส่ใจเรา งานของ
บูรณำกำรเรียนกำรสอนใน
กลุ่มและทีมงาน
ศตวรรษที่ ๒๑”
๔ ม.ค. ๖๐ คณะกรรมกำรดำเนินงำน
ได้ทำงำนเป็นทีม ในกำรกำร
กิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำร ดำเนินงำนปฐมนิเทศรำยวิชำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ประจำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ประจำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ภำคในเวลำรำชกำร
ภำคในเวลำรำชกำร

๑๕-๑๖ มี.ค.
๖๐
๒๙ มี.ค. ๖๐

คณะกรรมกำรดำเนินงำน
กิจกรรมปัจฉิมรำยวิชำกำร
เตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพ
ประจำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ภำคในเวลำรำชกำร

ได้ทำงำนเป็นทีม ในกำรกำร
ดำเนินงำนปัจฉิมรำยวิชำกำร
เตรียมฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ประจำภำคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๙ภำคในเวลำรำชกำร

๒๑ เม.ย. ๖๐ คณะกรรมกำรดำเนินงำน
กิจกรรมปัจฉิมรำยวิชำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจำ
ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ภำคใน
เวลำรำชกำร

ได้ทำงำนเป็นทีม ในกำรกำร
ดำเนินงำนปัจฉิมรำยวิชำกำร
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ประจำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ภำคในเวลำรำชกำร

การนาผลไปใช้ประโยชน์ในงาน
ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรดำเนินงำน
ปัจฉิมนิเทศรำยวิชำกำรเตรียมฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจำภำค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๙ภำคในเวลำ
รำชกำรได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
นำหลักมนุษย์สัมพันธ์ไปใช้ตอ่ งาน
กิจกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ
เพื่อให้บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี งิ่ ขึน้
และรวดเร็วมากกว่าเดิมลดปัญหา
ที่สื่อสารไม่ตรงกันได้มาก
ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรดำเนินงำน
ปฐมนิเทศรำยวิชำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจำภำค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๙ภำคในเวลำ
รำชกำรได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
นำหลักมนุษย์สัมพันธ์ไปใช้ตอ่ งาน
กิจกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ
เพื่อให้บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี งิ่ ขึน้
และรวดเร็วมากกว่าเดิมลดปัญหา
ที่สื่อสารไม่ตรงกันได้มาก
ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรดำเนินงำน
วันวิทยำกำรจัดกำร ๒๕๖๐ ได้อย่ำง
รำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย
ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรดำเนินงำน
ปัจฉิมรำยวิชำกำรเตรียมฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจำภำค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๙ภำคในเวลำ
รำชกำร ได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรดำเนินงำน
ปัจฉิมรำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ประจำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ภำคในเวลำรำชกำร ได้อย่ำงรำบรื่น
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ก.พ.ม.-๒๒

15
ว/ด/ป
กิจกรรม
ความรู้/ผลที่ได้รับ
๓๐ พ.ค. ๖๐ คณะกรรมกำรกิจกรรมสืบสำน มีการนาหลักมนุษย์สมั พันธ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผัก
มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน
พื้นบ้ำนกับภูมปิ ัญญำท้องถิ่น เช่น การรู้เรา รูเ้ ขา เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา งานของ
กลุ่มและทีมงาน
การได้เรียนรูก้ ระบวนการ
๑๗ มิ.ย.๖๐ คณะกรรมกำรดำเนินงำน
อบรมกำรออกแบบ Content ทางานเป็นทีม อาจมีหลาย
Marketing เพื่อธุรกิจ
ขั้นตอนแตกต่างกัน แต่โดย
ส่วนใหญ่แล้วจะเริ่ม จาก
การวางแผนไปสู่ขนั้ การ
ดาเนินการและลงมือปฏิบัติ
และขั้นการประเมินผลการ
ดาเนินงานต่างๆ จะเป็นไป
อย่างมีลาดับขัน้ ตอน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการทางานเป็นทีม
๑๙ มิ.ย.๖๐ คณะกรรมกำรดำเนินกิจกรรม การได้เรียนรูก้ ระบวนการ
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเป็นพี่ ทางานเป็นทีม อาจมีหลาย
เลี้ยงสงเสริมกำรพัฒนำผลงำน ขั้นตอนแตกต่างกัน แต่โดย
ทำงวิชำกำรเพื่อขอผลงำนทำง
ส่วนใหญ่แล้วจะเริ่ม จาก
วิชำกำรครั้งที่ ๑
การวางแผนไปสู่ขนั้ การ
ดาเนินการและลงมือปฏิบัติ
และขั้นการประเมินผลการ
ดาเนินงานต่างๆ จะเป็นไป
อย่างมีลาดับขัน้ ตอน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการทางานเป็นทีม
๒๓ มิ.ย. ๖๐ คณะกรรมการกิจกรรมการ มีการนาหลักมนุษย์สมั พันธ์
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน
รอบ Admission
เช่น การรู้เรา รูเ้ ขา เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา งานของ
กลุ่มและทีมงานจะ
ดาเนินงานไปได้ด้วยดี

การนาผลไปใช้ประโยชน์ในงาน
นำหลักมนุษย์สัมพันธ์ไปใช้ตอ่ งาน
กิจกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ
เพื่อให้บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี งิ่ ขึน้
และรวดเร็วมากกว่าเดิมลดปัญหา
ที่สื่อสารไม่ตรงกันได้มาก
-สมาชิกในกลุม่ มีความร่วมมือกัน
และมีการระดมสมองใช้ความคิด
จากหลายๆคน
-มีความผิดพลาดน้อยเนื่องจาก
สมาชิกในทีมช่วยกันตัดสินใจใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ได้
-ทาให้เกิดการสือ่ สารความเข้า
และยอมรับจากสมาชิกในกลุม่

-สมาชิกในกลุม่ มีความร่วมมือกัน
และมีการระดมสมองใช้ความคิด
จากหลายๆคน
-มีความผิดพลาดน้อยเนื่องจาก
สมาชิกในทีมช่วยกันตัดสินใจใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ได้
-ทาให้เกิดการสือ่ สารความเข้า
และยอมรับจากสมาชิกในกลุม่

-มีความรับผิดชอบต่องานกิจกรรม
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้
บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี ิ่งขึน้
-มีการมอบหมายงาน(กระจาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ) ได้อย่างมี
ประสิทธิผลมากขึน้
ก.พ.ม.-๒๓

16
ว/ด/ป
๒๘-๓๐ มิ.ย.
๖๐

๓ ก.ค. ๖๐

กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำ
แผนงบประมำณระบบและ
กลไกลกำรจัดสรรงบประมำณ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
คณะกรรมกำรกิจกรรม KM
กำรเขียนบททบทวน
วรรณกรรมอย่ำงไรเพื่อตอบ
สมมุติฐำนกำรวิจัย

๑๔ ก.ค. ๖๐

คณะกรรมกำรกิจกรรมอบรม
กำรออกแบบวิจัยทำงธุรกิจ
และสังคมศำสตร์

๑๗ ก.ค. ๖๐

คณะกรรมกำรกิจกรรมกำร
ตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (SAR ๑๗) ระดับ
หลักสูตรสำขำวิชำ วิทยำกำร
จัดกำร (เสมือนจริง)

๒๔-๒๖ ก.ค.
๖๐

ความรู้/ผลที่ได้รับ
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในกรรมกำร
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมจัดทำ
แผนงบประมำณ
ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
มีการนาหลักมนุษย์สมั พันธ์
มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน
เช่น การรู้เรา รูเ้ ขา เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา งานของ
กลุ่มและทีมงานจะ
ดาเนินงานไปได้ด้วยดี
การได้เรียนรูก้ ระบวนการ
ทางานเป็นทีม อาจมีหลาย
ขั้นตอนแตกต่างกัน แต่โดย
ส่วนใหญ่แล้วจะเริ่ม จาก
การวางแผนไปสู่ขนั้ การ
ดาเนินการและลงมือปฏิบัติ
และขั้นการประเมินผลการ
ดาเนินงานต่างๆ จะเป็นไป
อย่างมีลาดับขัน้ ตอน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการทางานเป็นทีมได้

ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในคณะกรรมกำร
กิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
(SAR ๑๗) ระดับหลักสูตร
สำขำวิชำ วิทยำกำรจัดกำร
(เสมือนจริง)
คณะกรรมกำรกิจกรรมกำร
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
ตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะฯ ในคณะกรรมกำร
ภำยใน (SAR ๑๗) ระดับ
กิจกรรมกำรตรวจประกัน
หลักสูตรสำขำวิชำ วิทยำกำร คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
จัดกำร
(SAR ๑๗) ระดับหลักสูตร
สำขำวิชำ วิทยำกำรจัดกำร

การนาผลไปใช้ประโยชน์ในงาน
ได้จัดงำนดำเนินกิจกรรมจัดทำแผน
งบประมำณ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
ได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย
-มีความรับผิดชอบต่องานกิจกรรม
และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้
บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี ิ่งขึน้
-มีการมอบหมายงาน(กระจาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ) ได้อย่างมี
ประสิทธิผลมากขึน้
-สมาชิกในกลุม่ มีความร่วมมือกัน
และมีการระดมสมองใช้ความคิด
จากหลายๆคน
-มีความผิดพลาดน้อยเนื่องจาก
สมาชิกในทีมช่วยกันตัดสินใจใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ได้
-ทาให้เกิดการสือ่ สารความเข้า
และยอมรับจากสมาชิกในกลุม่

ได้จัดงำนกิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR ๑๗)
ระดับหลักสูตรสำขำวิชำ วิทยำกำร
จัดกำร (เสมือนจริง)ได้อย่ำงรำบรื่น
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ได้จัดงำนกิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR ๑๗)
ระดับหลักสูตรสำขำวิชำ วิทยำกำร
จัดกำร ได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
ก.พ.ม.-๒๔

17
ว/ด/ป
๔ ส.ค. ๖๐

กิจกรรม
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
กิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำร
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ประจำภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
ภำคในเวลำรำชกำร

๙ ส.ค. ๖๐

คณะกรรมกำรกิจกรรมกำร
ตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (SAR ๑๗) ระดับคณะ
วิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง)

๑๗-๑๘ ส.ค.
๖๐

๒๓ ส.ค. ๖๐

๒๙ ส.ค. ๖๐

๖ ก.ย.๖๐

ความรู้/ผลที่ได้รับ
ได้ทำงำนเป็นทีม ในกำรกำร
ดำเนินงำนปฐมนิเทศรำยวิชำ
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ประจำภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
ภำคในเวลำรำชกำร

ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
คณะฯ ในคณะกรรมกำร
กิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
(SAR ๑๗) ระดับคณะ
วิทยำกำรจัดกำร (เสมือนจริง)
คณะกรรมกำรกิจกรรมกำร
ได้ทำงำนเป็นทีมภำยใน
ตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะฯ ในคณะกรรมกำร
ภำยใน (SAR ๑๗) ระดับคณะ กิจกรรมกำรตรวจประกัน
วิทยำกำรจัดกำร
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
(SAR ๑๗) ระดับคณะ
วิทยำกำรจัดกำร
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
ได้ทำงำนเป็นทีม ในกำรกำร
กิจกรรมปฐมนิเทศรำยวิชำกำร ดำเนินงำนปฐมนิเทศรำยวิชำ
เตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพ กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์
ประจำภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ วิชำชีพ ประจำภำคเรียนที่ ๑/
ภำคในเวลำรำชกำร
๒๕๖๐ ภำคในเวลำรำชกำร

การนาผลไปใช้ประโยชน์ในงาน
ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรดำเนินงำน
ปฐมนิเทศรำยวิชำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจำภำค
เรียนที่ ๑/๒๕๖๐ภำคในเวลำ
รำชกำรได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
ได้จัดงำนกิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR ๑๗)
ระดับคณะ วิทยำกำรจัดกำร (เสมือน
จริง)ได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย
ได้จัดงำนกิจกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR ๑๗)
ระดับคณะ วิทยำกำรจัดกำร ได้อย่ำง
รำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย

ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรดำเนินงำน
ปฐมนิเทศรำยวิชำกำรเตรียมฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจำภำค
เรียนที่ ๑/๒๕๖๐ภำคในเวลำ
รำชกำรได้อย่ำงรำบรื่นและเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร มีการนาหลักมนุษย์สมั พันธ์ นำหลักมนุษย์สัมพันธ์ไปใช้ตอ่ งาน
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน
กิจกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ
หลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๖๑
เช่น การรู้เรา รูเ้ ขา เอาใจ เพื่อให้บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี งิ่ ขึน้
เขามาใส่ใจเรา งานของ
และรวดเร็วมากกว่าเดิมลดปัญหา
กลุ่มและทีมงาน
ที่สื่อสารไม่ตรงกันได้มาก
คณะกรรมกำรดำเนินกิจกรรม การได้เรียนรูก้ ระบวนการ -สมาชิกในกลุม่ มีความร่วมมือกัน
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเป็นพี่ ทางานเป็นทีม อาจมีหลาย และมีการระดมสมองใช้ความคิด
เลี้ยงสงเสริมกำรพัฒนำผลงำน ขั้นตอนแตกต่างกัน แต่โดย จากหลายๆคน
ทำงวิชำกำรเพื่อขอผลงำนทำง
ส่วนใหญ่แล้วจะเริ่ม จาก
-มีความผิดพลาดน้อยเนื่องจาก
วิชำกำรครั้งที่ ๒
การวางแผนไปสู่ขนั้ การ
สมาชิกในทีมช่วยกันตัดสินใจใน
ดาเนินการและลงมือปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ได้
และขั้นการประเมินผลการ
ดาเนินงานต่างๆ จะเป็นไป
ก.พ.ม.-๒๕

18
ว/ด/ป
๖ ก.ย.๖๐

๘ ก.ย.๖๐

๙-๑๐ ก.ย.
๖๐

๒๑ ก.ย.๖๐

กิจกรรม
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
อบรมบุคลิกภำพและกำร
สื่อสำรรำยวิชำเตรียมฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ภำคใน
เวลำรำชกำร

การนาผลไปใช้ประโยชน์ในงาน
ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรดำเนินงำน
อบรมบุคลิกภำพและกำรสื่อสำร
รำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ภำคในเวลำรำชกำรได้อย่ำง
รำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
ได้ทำงำนเป็นทีม ในกำร
ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรดำเนินงำน
อบรมบุคลิกภำพและกำร
ดำเนินงำนอบรมบุคลิกภำพ อบรมบุคลิกภำพและกำรสื่อสำร
สื่อสำรรำยวิชำเตรียมฝึก
และกำรสื่อสำรรำยวิชำเตรียม รำยวิชำเตรียมฝึกประสบกำรณ์
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ภำคนอก ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ภำค วิชำชีพ ภำคนอกเวลำรำชกำรได้
เวลำรำชกำร
นอกเวลำรำชกำร
อย่ำงรำบรื่นและเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย
มีการนาหลักมนุษย์สมั พันธ์ นำหลักมนุษย์สัมพันธ์ไปใช้ตอ่ งาน
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
โครงกำรอบรมจริยธรรมและ มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน
กิจกรรมและทุ่มเทแรงกายแรงใจ
คุณธรรมนักศึกษำใหม่ ภำคใน เช่น การรู้เรา รูเ้ ขา เอาใจ เพื่อให้บรรลุเป้า ร่วมกันได้ดยี งิ่ ขึน้
เวลำรำชกำร
เขามาใส่ใจเรา งานของ
และรวดเร็วมากกว่าเดิมลดปัญหา
กลุ่มและทีมงาน
ที่สื่อสารไม่ตรงกันได้มาก
การได้เรียนรู้กระบวนการ
-สมาชิกในกลุ่มมีความร่วมมือกัน
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
มุทิตำจิต ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ทางานเป็นทีม อาจมีหลาย
และมีการระดมสมองใช้ความคิดจาก
ประจำปี ๒๕๖๐
ขั้นตอนแตกต่างกัน แต่โดย
หลายๆคน

๑๘ ต.ค. ๖๐

คณะกรรมกำรดำเนินงำน
ส่งเสริมทักษะกำรออกกำลัง
กำย HAPPY BODY
CHAPTER ครั้งที่ ๑

๒๕ ต.ค. ๖๐

คณะกรรมกำรดำเนินงำน
ส่งเสริมทักษะกำรออกกำลัง
กำย HAPPY BODY
CHAPTER ครั้งที่ ๒

ความรู้/ผลที่ได้รับ
ได้ทำงำนเป็นทีม ในกำร
ดำเนินงำนอบรมบุคลิกภำพ
และกำรสื่อสำรรำยวิชำเตรียม
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ภำค
ในเวลำรำชกำร

ส่วนใหญ่แล้วจะเริ่ม จากการ
วางแผนไปสูข่ ั้นการ
ดาเนินการและลงมือปฏิบัติ
และขั้นการประเมินผลการ
ดาเนินงานต่างๆ
การได้เรียนรู้กระบวนการ
ทางานเป็นทีม อาจมีหลาย
ขั้นตอนแตกต่างกัน แต่โดย
ส่วนใหญ่แล้วจะเริ่ม จากการ
วางแผนไปสูข่ ั้นการ
ดาเนินการและลงมือปฏิบัติ
และขั้นการประเมินผลการ
ดาเนินงานต่างๆ

-มีความผิดพลาดน้อยเนื่องจาก
สมาชิกในทีมช่วยกันตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
-ทาให้เกิดการสื่อสารความเข้าและ
ยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม
-สมาชิกในกลุ่มมีความร่วมมือกัน
และมีการระดมสมองใช้ความคิดจาก
หลายๆคน
-มีความผิดพลาดน้อยเนื่องจาก
สมาชิกในทีมช่วยกันตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
-ทาให้เกิดการสื่อสารความเข้าและ
ยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม

ได้ทำงำนเป็นทีม ในกำร
ดำเนินงำนส่งเสริมทักษะกำร
ออกกำลังกำย HAPPY BODY
CHAPTER ครั้งที่ ๒

ได้จัดงำนกิจกรรมในกำรดำเนินงำน
ส่งเสริมทักษะกำรออกกำลังกำย
HAPPY BODY CHAPTER ครั้งที่ ๒
ได้อย่ำงรำบรื่น
ก.พ.ม.-๒๖
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๑.๕ กำรบริกำรสังคม/กำรเป็นวิทยำกร/กำรบริกำรวิชำกำร
ว/ด/ป
กิจกรรม
ความรู้/ผลที่ได้รับ
๒๑ ก.ย. ๕๘ บริกำรวิชำกำร งำนวันอนุรักษ์ ได้บริกำรวิชำกำรให้ควำมรู้
และพัฒนำแม่น้ำ คู คลอง
เกี่ยวกับ งำนวันอนุรักษ์และ
แห่งชำติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พัฒนำแม่น้ำ คู คลอง
มัสยิดกมำลุลอิสลำม เขตคลอง แห่งชำติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ
สำมวำ กรุงเทพมหำนคร
มัสยิดกมำลุลอิสลำม เขต
คลองสำมวำ
กรุงเทพมหำนคร
๒๐ ก.ย. ๕๙ บริกำรวิชำกำร งำนวันอนุรักษ์ ได้บริกำรวิชำกำรให้ควำมรู้
และพัฒนำแม่น้ำ คู คลอง
เกี่ยวกับ งำนวันอนุรักษ์และ
แห่งชำติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พัฒนำแม่น้ำ คู คลอง
มัสยิดกมำลุลอิสลำม เขตคลอง แห่งชำติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ
สำมวำ กรุงเทพมหำนคร
มัสยิดกมำลุลอิสลำม เขต
คลองสำมวำ
กรุงเทพมหำนคร
๒๐ ก.ย. ๖๐ บริกำรวิชำกำร งำนวันอนุรักษ์ ได้บริกำรวิชำกำรให้ควำมรู้
และพัฒนำแม่น้ำ คู คลอง
เกี่ยวกับ งำนวันอนุรักษ์และ
แห่งชำติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พัฒนำแม่น้ำ คู คลอง
มัสยิดกมำลุลอิสลำม เขตคลอง แห่งชำติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ
สำมวำ กรุงเทพมหำนคร
มัสยิดกมำลุลอิสลำม เขต
คลองสำมวำ
กรุงเทพมหำนคร
๑.๖ ระดับผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ๓ ปี ย้อนหลัง
ปีงบประมำณ ระดับผลกำรประเมินฯ (ดีเยี่ยม,ดีมำก,ดี,พอใช้)
๒๕๕๘
ดี
๒๕๕๙
ดี
๒๕๖๐
ดี
๑.๗ สถิติกำรมำปฏิบัติรำชกำร
ลำป่วย
ลำกิจ
ปีงบประมำณ
วัน
ครั้ง วัน ครั้ง
ปี ๒๕๕๘
๑๐
๑๐
ปี ๒๕๕๙
๗
๗
๑
๑
ปี ๒๕๖๐
๑๒
๑๒
-

ลำพักผ่อน
วัน ครั้ง
๑
๑
๑
๑

การนาผลไปใช้ประโยชน์ในงาน
ได้จัดงำนดำเนินงำนบริกำรวิชำกำร
บริกำรวิชำกำร งำนวันอนุรักษ์และ
พัฒนำแม่น้ำ คู คลองแห่งชำติ
ประจำปี ๒๕๕๘ ณ มัสยิดกมำลุล
อิสลำม เขตคลองสำมวำ
กรุงเทพมหำนครได้อย่ำงรำบรื่นและ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ได้จัดงำนดำเนินงำนบริกำรวิชำกำร
บริกำรวิชำกำร งำนวันอนุรักษ์และ
พัฒนำแม่น้ำ คู คลองแห่งชำติ
ประจำปี ๒๕๕๙ ณ มัสยิดกมำลุล
อิสลำม เขตคลองสำมวำ
กรุงเทพมหำนครได้อย่ำงรำบรื่นและ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ได้จัดงำนดำเนินงำนบริกำรวิชำกำร
บริกำรวิชำกำร งำนวันอนุรักษ์และ
พัฒนำแม่น้ำ คู คลองแห่งชำติ
ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มัสยิดกมำลุล
อิสลำม เขตคลองสำมวำ
กรุงเทพมหำนครได้อย่ำงรำบรื่นและ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

จำนวนขั้นทีไ่ ด้รับ
๑
๑
๑

สำย

ขำด

๕
๑๐

-

หมำยเหตุ

ไปรำชกำร

ลำอื่น ๆ

๖
๖
๖

-

๑.๘ ประวัติกำรถูกลงโทษทำงวินัย (ถ้ำมี)
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ ๒ รายงานการปฏิบัติงาน
ให้รำยงำนกำรปฏิบัติงำนทีป่ ฏิบัติงำนจริงให้เห็นภำพรวมใน ๓ ปี ตำมภำรกิจในตำแหน่ง และงำนในภำรกิจ
ของมหำวิทยำลัยที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย (ถ้ำมี) ตำมหัวข้อดังนี้
๒.๑ งานในภารกิจหลักของตาแหน่ง
กำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักของตำแหน่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงำนมหำวิทยำลัย
สำยสนับสนุนวิชำกำร เสนอข้อมูล ภำระงำนที่ตนปฏิบัติในตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนประจำปี และประกอบกำรพิจำรณำต่อสัญญำจ้ำง (ระยะที่สอง) ประกอบด้วย
๒.๑.๑ ภำระงำนหลักของตำแหน่ง คือ ภำรกิจตำมตำแหน่งที่ระบุในสัญญำจ้ำง ตำมมำตรฐำน
กำรกำหนดตำแหน่งของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมทั้งระบุวิธีและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ไม่น้อยกว่ำ ๑ งำน
๒.๑.๒ กำรระบุวิธีและขั้นตอนกำรทำงำน (Flowchat)
๒.๑.๓ ผลกำรปฏิบัติงำนเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพในแต่ละปี
๒.๑.๔ ปัญหำและกำรแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในแต่ละปี
๒.๑.๕ ข้อเสนอแนะกำรปฏิบัตงิ ำน
รำยละเอียดกำรเขียนรำยงำนปรำกฏตำมแบบฟอร์ม ดังนี้
๑. งานตามภารกิจหลักสาคัญ
ระบุงำนตำมภำรกิจหลัก
ของตำแหน่ง
ไม่น้อยกว่ำ ๑ งำน

๑. งำนตำมภำรกิจหลัก
สำคัญลำดับที่ ๑
ชื่องำนกำรขอ
แก้ไขค่ำระดับคะแนน
พิเศษ (I)

วิธีและขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน

ผลกำรปฏิบตั ิงำน
๑.รำยงำน
๒. รำยงำน ๓. กำรนำไปใช้
ปริมำณงำน คุณภำพงำน ประโยชน์

๑.เจ้ำหน้ำที่
๓๐ รำยวิชำ/
รับผิดชอบรับ
๑เดือน
เอกสำรจำกผูส้ อนที่
แก้ไขเกรดIในระบบ
พิมพ์เอกสำรนำมำส่ง
๒.อำจำรย์เขียน ลง
รำยละเอียดกำรส่ง
ในสมุดรับ เกรด I
เพื่อเป็นหลักฐำนใน
กำรตรวจสอบ
เจ้ำหน้ำที่เซ็นรับ

๓.นำเอกสำร เกรด
I เสนอรองฯ
วิชำกำร เซ็นอนุมัติ
๔.Key Control
Code ลงในระบบ
MIS โดยกรอกรหัส
ชุดของเอกสำรและ
บันทึกวันที่ส่ง ระบบ
บันทึกและเปลี่ยน
เกรด I เป็นเกรดที่
ผู้สอนแก้ไขตำมจริง
๕.นักศึกษำทรำบผล

๙๐%

ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ ด้ทำให้มี
ขั้นตอนที่รวบ
รัดรวดเร็ว
ถูกต้องและ
สำมำรถ
ตรวจสอบได้
จริงว่ำ ผู้สอนส่ง
เอกสำรแก้ไข
เกรด I มำที่ฝ่ำย
วิชำกำรเมื่อไร
เอกสำรกำร
แก้ไขเกรด I ไม่
มีกำรตกค้ำงทัน
ตำมเวลำที่
กำหนด

กำร
แก้ปัญหำ

ปัญหำ

ระยะ
เวลำในกำร
ส่งเกรด (I)
ในระบบMIS
น้อยเกินไป
๑-๑๐ ของ
เดือน
เพรำะบำง
วันเป็นวัน
เสำร์อำทิตย์
จึงทำให้
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
กำหนด

ก.พ.ม.-๒๘
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แผนการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การแก้ไขค่าระดับคะแนนพิเศษ (I)
ลาดับ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอนดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
๑
-รับเอกสำรที่ได้รับ เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
รับเอกสารแก้ไข
จำกผู้สอนที่แก้ไขค่ำ วิชำกำรคณะฯ
เกรด I จากผู้สอน
ระดับคะแนน I
-ตรวจสอบควำมถูก
ต้องของเอกสำร
๒
อาจารย์ผู้สอนเซ็นชื่อ
ในสมุดส่งเกรด(I)

๓

เสนอรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัยเซ็นอนุมัติ

๔

Key Control Code ลงใน
ระบบ MIS ภายใน
วันที่ ๑-๑๐ ของเดือน

๕
จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

๖
เกรดI ได้ถูกเปลี่ยนแปลง
เป็นที่เรียบร้อย

-อำจำรย์ผู้สอนกรอก
รำยละเอียดในสมุด
รับเอกสำรแก้ไขค่ำ
ระดับคะแนน เพื่อ
เป็นหลักฐำนในกำร
ส่งเกรด
-เจ้ำหน้ำที่เซ็นรับ
เอกสำร
-นำเสนอรองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำรฯลงนำม
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
-นำเอกสำรที่ได้
ดำเนินกำรตัง้ แต่
ขั้นตอนที่ ๑-๓ Key
control code ลง
ในระบบส่งเกรด
ภำยในวันที่ ๑-๑๐
ของเดือน หำกเลย
กำหนดไปเวลำไป
แล้วต้องรอ Key
control code ใหม่
ในเดือนถัดไป
-นำเอสำรทีไ่ ด้
ดำเนินกำรแล้ว ข้อ
๑-๔ เก็บเข้ำแฟ้ม
เพื่อเป็นหลักฐำน
-เกรดจำกI
เปลี่ยนเป็นเกรดที่
ผู้สอนแก้ไขเรียบร้อย
ปรำกฏในระบบผล
กำรเรียนของ
นักศึกษำ

-อำจำรย์ผู้สอน

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ
-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ
-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ
-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-เอกสำรส่งเกรดprint
จำกระบบกำรส่งเกรด
ผู้สอนปริมำณเอกสำร
ขึ้นอยู่กับจำนวน
นักศึกษำ ติด I สถิตที่
ผ่ำนมำ 30วิชำ/เดือน

ระยะเวลา
๑ วัน

-ใบส่งค่ำระดับคะแนน ๑ วัน
ที่print จำกระบบกำร
ส่งเกรดสำหรับผู้สอน
-สมุดรับส่ง ค่ำระดับ
คะแนน I

-ใบส่งค่ำระดับคะแนน ๑-๒ วัน
ที่print จำกระบบกำร
ส่งเกรดสำหรับผู้สอน
-ใบส่งค่ำระดับคะแนน ๑-๒ วัน
ที่print จำกระบบกำร
ส่งเกรดสำหรับผู้สอนที่
ได้รับกำรอนุมัติแล้ว
จำกรองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวิจัย
-ระบบประมวลผลกำร
เรียน MIS

-ใบส่งค่ำระดับคะแนน ๑-๒ วัน
ที่print จำกระบบกำร
ส่งเกรดสำหรับผู้สอน
เข้ำแฟ้ม
-ระบบผลกำรเรียนของ ๑ วัน
นักศึกษำ
-ระบบประมวลผลกำร
เรียน MIS
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ระบุงำนตำมภำรกิจหลัก
ของตำแหน่ง
ไม่น้อยกว่ำ ๑ งำน

๒. งำนตำมภำรกิจหลัก
สำคัญลำดับที่ ๒
ชื่องำน กำรขอแก้ไขค่ำ
ระดับคะแนนที่ผดิ พลำด

ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหำ
๑.รายงาน
๒. รายงาน ๓. การนาไปใช้
ปริมาณงาน คุณภาพงาน ประโยชน์
๑.ทำแบบฟอร์ม
๑๕ รำยวิชำ /
๙๐%
ได้มีกำรพัฒนำ ต้องมีกำรรอ
แก้ไขเกรดที่ผิดพลำด เทอมกำรศึกษำ
งำนทีไ่ ด้ทำให้มี เสนอเข้ำที่
โดยมีบริกำรทั้งที่เป็น
ขั้นตอนที่รวบ ประชุม กบ.
กระดำษไว้ที่ฝ่ำย
รัดรวดเร็ว
คณะ ทำให้
วิชำกำร และมีกำร
ถูกต้องที่สุด ล่ำช้ำ เพรำะ
นำแบบฟอร์มขึ้นเว็บ
อำจำรย์ส่ง
คณะฯ เพื่อสำมำรถ
มำก่อนหน้ำ
โหลดดำเนินกำร
นั้น
๒.รับเอกสำรแก้ไข
เกรดจำกผู้สอนและ
ให้ผู้สอนลงบันทึก
รำยละเอียดในสมุด
ส่งแก้ไขเกรด เพื่อ
เป็นหลักฐำน
๓.นำเอกสำรแก้ไข
เกรดเสนอรอง
วิชำกำรและคณบดี
เพื่ออนุมัติเข้ำที่
ประชุม กบ.คณะฯ
๔.นำเอกสำรที่
ดำเนินกำรข้อ ๑-๓
เข้ำที่ประชุมกบ.
คณะฯ เพื่อให้
คณะกรรมกำรอนุมัติ
เกรดที่ขอแก้ไข
๕.นำเอกสำรที่ผำ่ น
กำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำร กำร
ประชุม กบ.แล้ว ถ้ำ
ไม่ผำ่ นส่งคืนเอกสำร
ไปยังผูส้ อน
๖.ถ้ำผ่ำนกำรอนุมตั ิ
จำกที่ประชุมกบ.
คณะฯ ทาบันทึก
ส่งไปยังสานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ
เพื่อดาเนินการ
ต่อไป
๗.เก็บสาเนา
เอกสารเข้าแฟ้ม

กำร
แก้ปัญหำ

วิธีและขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน

มีกำรแจ้ง
ให้อำจำรย์
ทรำบถึง
กำหนดกำ
รในกำร
เข้ำที่
ประชุม
กบ.คณะ
ที่ชัดเจน
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แผนการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การแก้ไขค่าระดับคะแนนพิเศษ (I)
ลาดับ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอนดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
๑
-ทำแบบฟอร์มแก้ไข เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
จัดทำแบบฟอร์มขอแก้ไขค่ำ
เกรดที่ผดิ พลำด โดยมี วิชำกำรคณะฯ
ระดับคะแนนที่ผิดพลำด

๒
รับเอกสารและผู้สอน
ลงส่งในสมุดแก้ไข

๓

เสนอรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

๔
๕

เสนอคณบดี
ไม่ผ่าน

เข้าที่ประชุม
กบ.คณะฯ

๖

ผ่าน

จัดทาบันทึกส่งเอกสาร
ได้รับการอนุมัตแิ ล้วส่งไป
ส่งเสริมวิชาการฯ

๗
จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

๘
เกรด ได้ถูกเปลี่ยนแปลง
เป็นที่เรียบร้อย

บริกำรทั้งที่เป็น
กระดำษไว้ที่ฝ่ำย
วิชำกำร และมีกำรนำ
แบบฟอร์มขึ้นเวบ
คณะฯ เพื่อสำมำรถ
โหลดดำเนินกำร

-อำจำรย์ผู้สอนกรอก
รำยละเอียดในสมุด
รับเอกสำรแก้ไขค่ำ
ระดับคะแนน เพื่อ
เป็นหลักฐำนในกำร
ส่งเกรด
-เจ้ำหน้ำที่เซ็นรับ
เอกสำร
-นำเสนอรองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำรลงนำม

-อำจำรย์ผู้สอน

ระยะเวลา
๑ วัน

-เอกสำรขอแก้ไขค่ำ
ระดับคะแนนที่ผิดพลำด
จำกระบบกำรส่งเกรด
ผู้สอนปริมำณเอกสำร
ขึ้นอยู่กับจำนวน
นักศึกษำ สถิตที่ผ่ำนมำ
๑๕ รำยวิชำ/ภำค
กำรศึกษำ
-เอกสำรขอแก้ไขค่ำ
๑ วัน
ระดับคะแนนที่ผิดพลำด

-สมุดรับส่ง ค่ำระดับ
คะแนนทีผ่ ิดพลำด
-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ
-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ

-นำเสนอคณบดีลง
นำมอนุมัติ

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ
-นำเอสำรทีไ่ ด้
-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
ดำเนินกำรแล้ว ข้อ๑- วิชำกำรคณะฯ
๔ เข้ำที่ประชุมกบ.
คณะ เพื่ออนุมตั ิ
ถ้ำไม่ผำ่ นส่งคืนผู้สอน
ถ้ำผ่ำนกำรอนุมตั ิจำก
ที่ประชุมกบ.คณะฯ
ทำบันทึกส่งไปยัง
สำนักส่งเสริมวิชำกำร
ฯ เพื่อดำเนินกำร
-นำเอสำรทีไ่ ด้
ดำเนินกำรแล้ว ข้อ ๑๖ เก็บเข้ำแฟ้มเพื่อ
เป็นหลักฐำน
-เปลี่ยนเป็นเกรดที่
ผู้สอนแก้ไขเรียบร้อย
ปรำกฏในระบบผล
กำรเรียนของนักศึกษำ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-เอกสำรขอแก้ไขค่ำ

๑-๒ วัน

ระดับคะแนนที่ผิดพลำด
-เอกสำรขอแก้ไขค่ำ
๑-๒ วัน
ระดับคะแนนที่ผิดพลำด
-เอกสำรขอแก้ไขค่ำ
๑-๒ วัน
ระดับคะแนนที่ผิดพลำด

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ
-เจ้ำหน้ำที่สง่ เสริม
วิชำกำรฯ

-เอกสำรขอแก้ไขค่ำ

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ

-สำเนำเอกสำรขอแก้ไข

๒-๓ วัน

ระดับคะแนนที่ผิดพลำด

-บันทึกข้อควำมเพื่อส่ง
เอกสำรแก้ไขคะแนน
๑ วัน

ค่ำระดับคะแนนที่
ผิดพลำดเข้ำแฟ้ม

-เจ้ำหน้ำที่สง่ เสริม -ระบบผลกำรเรียนของ ๒-๓ วัน
วิชำกำรฯ
นักศึกษำ
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ระบุงานตามภารกิจหลัก
ของตาแหน่ง
ไม่น้อยกว่า ๑ งาน

๓. งำนตำมภำรกิจหลัก
สำคัญลำดับที่ ๓
ชื่องำนกำกับ ดูแล กำร
วัดผลและประเมินผลค่ำ
ระดับคะแนนประจำภำค
เรียน ในคณะวิทยำกำร
จัดกำรให้เป็นไปตำม
ระเบียบ

วิธีและขัน้ ตอน
การปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน
๑.รายงาน
๒. รายงาน ๓. การนาไปใช้
ปริมาณงาน คุณภาพงาน ประโยชน์

๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ๒๐๐ รำยวิชำ
คณะกรรมกำรใน
ขึ้นไป /เทอม
กำรตรวจเกรด
กำรศึกษำ
๒.แจ้งคณะกรมกำร
ให้ทรำบและเข้ำ
ปฏิบัติงำนในวันเวลำ
ที่กำหนด
๓.รับเกรดจำกเลขำ
แต่ละสำขำเพื่อทำ
กำรตรวจเกรดในวัน
ตรวจเกรดและให้
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบควำม
ถูกต้อง
๔.นำเกรดที่ได้ผ่ำน
กำรตรวจสอบแล้ว
เข้ำที่ประชุมกบ.
คณะเพื่อพิจำรณำ
เกรดถ้ำไม่อนุมตั ิ
เกรดแจ้งกลับไปยัง
เลขำของสำขำวิชำ
นั้นเพื่อให้อำจำรย์
ผู้สอนทรำบและ
ดำเนินกำรต่อไป
๕.ผ่ำนจะทำกำร
บันทึกเกรดในระบบ
โดยคียร์ หัสชุดของ
เอกสำรทุกรำยวิชำ
และทุกสำขำวิชำ
๖.เมื่อมีกำรบันทึก
เกรดเรียนร้อยแล้ว
เก็บเอกสำรทั้งหมด
เข้ำแฟ้มแยกเป็น
สำขำวิชำเพื่อ
ตรวจสอบได้
ภำยหลัง
๗.เกรดที่ดำเนินไป
ข้อ๑-๖ จะปรำกฏ
บนระบบผลกำร
เรียนของนักศึกษำ

๙๐%

ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ ด้ทำให้มี
ขั้นตอนที่รวบ
รัดรวดเร็ว
ถูกต้องที่สุด

ปัญหา

ระยะ
เวลำในกำร
ส่งเกรด
ค่อนข้ำง
น้อยมำกที่
ส่งเสริม
วิชำกำรงำน
ทะเบียน
วัดผลได้
กำหนดไว้

การ
แก้ปัญหา

มีกำรแจ้ง
กำหนด
กำ
ล่วงหน้ำ
ให้อำจำรย์
ที่ส่งเกรอ
ทรำบเพื่อ
เตรียมตัว
ในกำรทำ
เกรดและ
ส่งเกรด
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แผนการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กากับ ดูแล ส่งผลผลและประเมินผลค่าระดับคะแนนประจาภาคเรียน
ลาดับ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอนดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
-จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
๑
ทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจเกรด

๒
แจ้งคณะกรรมกำรตรวจ
เกรดให้ทรำบวันตรวจ
เกรด

๓
เลขำแต่ละสำขำวิชำรวม
รวบเกรดนำมำตรวจ
ในวันที่กำหนด

๔

ไม่ผ่าน

นาเกรด
เข้าประชุม
กบ.คณะฯ
ผ่าน

๕
๖

๗

เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

บันทึกเกรดControl code
ในระบบ
จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

๘
เกรดปรากฏในระบบผล
การเรียนของนักศึกษา

คณะกรรมกำรตรวจ
ค่ำระดับคะแนนเพื่อ
ปฏิบัติงำน
-แจกคำสั่งฯข้อที่ ๑
ให้กับคณะกรรมกำร
-แจ้งให้คณะกรรมกำร
ปฏิบัติงำนในวันเวลำที่
ระบุไว้ในคำสั่ง
-รับเกรดจำกเลขำแต่
ละสำขำวิชำ
-เพื่อทำกำรตรวจเกรด
ในวันที่ระบบไว้ตำม
คำสั่ง ข้อ ๑
-คณะกรรมกำร
ตรวจสอบควำม
ถูกต้องของเอกสำร
-นำเกรดที่ดำเนินข้อ
๑-๓ เข้ำที่ประชุมกบ.
เพื่อพิจำรณำเกรดถ้ำ
ไม่อนุมัตเิ กรดแจ้ง
กลับไปยังเลขำของ
สำขำวิชำนั้นเพื่อให้
อำจำรย์ผู้สอนทรำบ
และดำเนินกำรต่อไป
นำเสนอรองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำรฯลงนำม
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
นำเอกสำรทีไ่ ด้รับกำร
อนุมัติ Key control
code ลงในระบบ

วิชำกำรคณะฯ

-นำเอสำรทีไ่ ด้
ดำเนินกำรแล้ว ข้อ ๑๖ เก็บเข้ำแฟ้มเพื่อ
เป็นหลักฐำน
เกรดปรำกฏในระบบ
ผลกำรเรียนของ
นักศึกษำ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
๑ วัน

-คำสั่งของคณะ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจค่ำ
ระดับคะแนน

-เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
วิชำกำรคณะฯ

-คำสั่งของคณะ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจค่ำ
ระดับคะแนน

๑-๒ วัน

-เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
วิชำกำรคณะฯ
-คณะกรรมกำร
ตรวจค่ำระดับ
คะแนนที่ได้แต่งตั้ง
ตำมคำสั่งข้อที่ ๑

-ใบส่งเกรดของแต่ละ

๑วัน

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ
-คณะกรรมกำร
บริกำรคณะฯ

-ใบส่งเกรดของแต่ละ

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ

-ใบส่งเกรดของแต่ละ
สำขำวิชำ

๑-๒ วัน

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ

-ใบส่งเกรดของแต่ละ
สำขำวิชำ

๑-๒ วัน

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ

-ใบส่งเกรดของแต่ละ
สำขำวิชำ

๑ วัน

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ

-ระบบผลกำรเรียนของ ๑-๒ วัน
นักศึกษำ

สำขำวิชำ
-ใบสรุปเกรดรำยวิชำของ
แต่ละสำขำวิชำ
-ใบสรุปเกรดรวมแต่ละ
สำขำวิชำ

๑-๒ วัน

สำขำวิชำ
-ใบสรุปเกรดรำยวิชำของ
แต่ละสำขำวิชำ
-ใบสรุปเกรดรวมแต่ละ
สำขำวิชำ

ก.พ.ม.-๓๓

26
ระบุงานตามภารกิจหลัก
ของตาแหน่ง
ไม่น้อยกว่า ๑ งาน

๔. งำนตำมภำรกิจหลัก
สำคัญลำดับที่ ๔
ชื่องำน เทียบโอนยกเว้นรำยวิชำให้กับ
นักศึกษำ

วิธีและขัน้ ตอน
การปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน
๑.รายงาน
๒. รายงาน ๓. การนาไปใช้
ปริมาณงาน คุณภาพงาน ประโยชน์

๑.นำเอกสำรคำร้องที่ ๓๐๐ คน / ปี
ได้รับจำกนักศึกษำ กำรศึกษำ
ตรวจสอบควำม
ถูกต้องของกำรกรอก
เอกสำร
๒.แยกเอกสำรตำม
สำขำวิชำและส่งยัง
ประธำนสำขำวิชำ
เพื่ออนุมัติรำยวิชำที่
เทียบโอนได้
๓.รับคำร้องคืนจำก
ประธำนสำขำแยก
เอกสำรที่ตรวจสอบ
แล้วคำร้องไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วนส่งคืน
ประธำนสำขำ
ดำเนินกำรให้ถูกต้อง
๔.เสนอรองวิชำกำร
ลงนำมเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ
๕.บันทึกคำร้องที่
ดำเนินกำรข้อง๑-๔
ลงระบบเทียบโอน
บันทึกเป็นรำยวิชำ
๖.เมื่อบันทึกแล้วผล
เทียบโอนแล้วจะไป
ปรำกฏในระบบผล
กำรเทียบโอนของ
นักศึกษำ สำมำรถ
ตรวจสอบและพิมพ์
ไปชำระเงินค่ำเทียบ
โอนที่ฝ่ำยกำรเงิน
๗.นำคำร้องที่
ดำเนินกำรข้อ๑-๖
เก็บเข้ำแฟ้มเพื่อเป็น
หลักฐำนและ
นำเสนอเป็นวำระ
แจ้งเพื่อทรำบต่อที่
ประชุม
คณะกรรมกำร
ประจำคณะต่อไป

๙๐%

ปัญหา

ได้มีกำรพัฒนำ นักศึกษำมำ
งำนทีไ่ ด้ทำให้มี ยื่นเทียบโอน
ขั้นตอนที่รวบ ไม่พร้อมกัน
รัดรวดเร็ว
ถูกต้องที่สุด

การ
แก้ปัญหา

ประกำศ
ให้
นักศึกษำ
มำยื่น
เอกสำร
พร้อมกัน
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แผนการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เทียบโอน-ยกเว้นรายวิชาให้กับนักศึกษา
ลาดับ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอนดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
๑
-รับคำร้องเทียบโอน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
รับคำร้องขอเทียบโอน
วิชำกำรคณะฯ
จำกนักศึกษำ
รำยวิชำจำกนักศึกษำ
-ตรวจสอบควำมถูก
ต้องของเอกสำร
-แยกเอกสำรตำม
-เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
๒
ส่งคาร้องถึง
ประธานสาขาวิชา
เกรด

๓

ไม่ผ่าน

รับคืนจาก
ประธานสาขาวิชา
ผ่าน

๔

เสนอรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ เพื่ออนุมัติ

๕
บันทึกรายวิชา
ในระบบ MIS

๖
จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

๗

ผลกำรเทียบโอนขึ้นระบบ
นักศึกษำสมบูรณ์

สำขำวิชำ
-ตรวจสอบควำมถูก
ต้องครบถ้วนของคำ
ร้องเทียบโอน
-ส่งคำร้องไปยัง
ประธำนสำขำวิชำ
-รับคำร้องคืนจำก
ประธำนสำขำวิชำ
-ตรวจสอบควำมถูก
ต้องของเอกสำร
-กรณียังไม่ถูกต้อง
ส่งคืนประธำนสำขำ
เพือ่ แก้ไขให้ถูกต้อง
-เสนอรองวิชำกำรฯลง
นำมเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติคำร้องเทียบโอน

วิชำกำรคณะฯ

นำคำร้องที่ได้รับกำร
อนุมัติ บันทึกรำยวิชำ
ของนักศึกษำ
รำยบุคคลลงในระบบ
เทียบโอนผลกำรเรียน
-นำเอสำรทีไ่ ด้
ดำเนินกำรแล้ว ข้อ ๑๕ เก็บเข้ำแฟ้มเพื่อ
เป็นหลักฐำน
ผลกำรเทียบโอน
ปรำกฏในระบบผล
กำรเรียนของนักศึกษำ

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลา
-คำร้องเทียบโอน
ภำค
-ปฏิทินเทียบโอน
กำรศึกษำละ
-ประกำศมหำวิทยำลัย ๑ ครั้ง
เรื่องกำรเทียบโอน
-คำร้องที่คัดแยกตำม
๑-๒ วัน
สำขำวิชำที่เรียบร้องแล้ว
-บันทึกข้องควำมเพื่อส่ง
คำร้องถึงประธำน
สำขำวิชำ

-เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
วิชำกำรคณะฯ

-คำร้องที่ประธำนสำขำ ๑-๒ วัน
พิจำรณำเรียบร้อยแล้ว

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ

-คำร้องที่ประธำนสำขำ ๑-๒ วัน
พิจำรณำแล้วโดยผ่ำน
กำรตรวจสอบ
เจ้ำหน้ำที่ที่รบั ผิดชอบ
โดยตรง
-คำร้องที่ผ่ำนกำร
๑ วัน
อนุมัติจำกรองวิชำกำร
ฝ่ำยวิชำกำรฯเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ
-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ

-คำร้องที่ผ่ำนกำร
๑-๒ วัน
อนุมัติจำกรองวิชำกำร
ฝ่ำยวิชำกำรฯเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
-ระบบผลกำรเรียนของ ๑ วัน
นักศึกษำ
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๑. งานตามภารกิจหลักสาคัญลาดับที่ ๕ ชื่องาน ขาดสอบกลาง/ปลายภาคเรียน
ระบุงานตามภารกิจหลัก
ของตาแหน่ง
ไม่น้อยกว่า ๑ งาน

๕. งำนตำมภำรกิจหลัก
สำคัญลำดับที่ ๕
ชื่องำน ขำดสอบปลำย
ภำคเรียน

วิธีและขัน้ ตอน
การปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหา
๑.รายงาน
ปริมาณงาน

๑.นำคำร้องที่ได้รับ
๑๐๐ คน/
จำกนักศึกษำที่ยื่น
เทอมปีศึกษำ
เอกสำรภำยใน14วัน
หลังจำกขำดสอบ
ตรวจสอบควำม
ถูกต้องของกำรกรอก
เอกสำร
๒.ให้นักศึกษำนำคำ
ร้องไปพบที่ปรึกษำ
และผูส้ อนลงนำม
๓.นำคำร้องที่
ดำเนินกำรแล้วเสนอ
รองวิชำกำรวิชำกำร
ลงนำมอนุมัติ ถ้ำหำก
ไม่อนุมัตสิ ่งเอกสำร
คืนนักศึกษำ
๔.นักศึกษำนำคำร้อง
ที่ได้รับกำรอนุมัตไิ ป
ชำระเงินค่ำขำดสอบ
ในกรณี มำสำย แต่ง
กำยไม่เรียบร้อย ส่วน
นักศึกษำที่ไม่ชำระ
เงิน ป่วยมีใบรับรอง
แพทย์
๕.นักศึกษำติดต่อขอ
สอบกับผูส้ อน
๖.ผูส้ อนแก้ไขเกรด
และส่งมำยังผ่ำย
วิชำกำร
๗.ฝ่ำยวิชำกำร
Control code เกรด
ในระบบ
๘.เกรดที่นักศึกษำ
สอบจะปรำกฏใน
ระบบผลกำรเรียน
นักศึกษำ
๙.เก็บเอกสำรขำด
สอบเข้ำแฟ้มเป็น
สถิติ

การ
แก้ปัญหา

๒. รายงาน ๓. การนาไปใช้
คุณภาพงาน ประโยชน์

๙๐%

ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ ด้ทำให้มี
ขั้นตอนที่รวบ
รัดรวดเร็ว
ถูกต้องที่สุด

นักศึกษำ
มีกำรแจ้ง
ขำดสอบ
ระเบียบ
แบบไม่มี
กำรให้
เหตุอันควร นักศึกษำ
เช่น เข้ำห้อง ทรำบ
สอบสำย
อย่ำง
ชัดเจน

ก.พ.ม.-๓๖

29
แผนการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน รับคาร้องขาดสอบกลาง/ปลายภาคเรียน
ลาดับ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอนดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
๑
-รับคำร้องเทียบโอน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
รับคาร้องการขอสอบ
วิชำกำรคณะฯ
จำกนักศึกษำ
จากนักศึกษา
-ตรวจสอบควำมถูก
ต้องของเอกสำร
ให้นักศึกษำไปพบ
นักศึกษำ
๒
ส่งคาร้องถึง

๓

ประธานสาขาวิชา
และผู้สอน
เกรด
รับคาร้องการขอสอบ
จากนักศึกษา

๔
เสนอ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ไม่อนุมัติ

๕
อนุมัติ

นักศึกษารับคาร้องไปชาระเงิน

๖

๗
๘
๙

นักศึกษาต่อติดเพื่อทาการ
ขอสอบกับอาจารย์ผู้สอน
ผู้สอนแก้ไขเกรด
บันทึกเกรด Control code
ในระบบ
เกรดปรากฏในระบบผล
การเรียนของนักศึกษา

อำจำรย์ผู้สอนเพื่อลง
นำมและพบประธำน
สำขำเพื่อลงนำม
-รับคำร้องที่นักศึกษำ
ดำเนินกำรข้อ ๒
เรียบร้อยแล้ว
-ตรวจสอบควำมถูก
ต้องของคำร้อง
-นำเสนอรองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำรลงนำม
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
-แจ้งนักศึกษำให้มำรับ
เอกสำรเพื่อดำเนินกำร
ต่อไป
-นักศึกษารับคาร้อง
ไปชาระเงินในกรณี
เข้าสอบสาย
-ไม่ตอ้ งชาระเงิน
เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย
เช่นป่วยมีใบรับรอง
แพทย์
-นักศึกษำติดต่อขอ
สอบกับผูส้ อน
-รับใบส่งผลกำรแก้ไข
เกรดจำกผู้สอน
นำเอกสำรทีไ่ ด้รับกำร
อนุมัติ Key control
code ลงในระบบ
เกรดปรำกฏในระบบ
ผลกำรเรียนของ
นักศึกษำ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลา
คำร้องกำรขำดสอบ
๑ วัน
-ประกำศมหำวิทยำลัย
เรื่องกำรเทียบโอน
-คำร้องกำรขำดสอบที่ได้ ๑-๒ วัน
มีกำรตรวจสอบจำก
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิชำกำร

-เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
วิชำกำรคณะฯ

-คำร้องกำรขำดสอบที่ได้ ๑วัน
ลงนำมจำกผู้สอนที่
นักศึกษำขำดสอบและ
ประธำนสำขำลงนำม

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ

-คำร้องกำรขำดสอบที่ได้ ๑-๒ วัน
ลงนำมจำกรองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำรฯ

-นักศึกษำ

-คำร้องกำรขำดสอบที่ได้ ๑-๒ วัน
ลงนำมจำกรองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำรฯ

-นักศึกษำ

-คำร้องกำรขำดสอบที่ได้ ๑-๒ วัน
ลงนำมจำกรองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำรฯ
-ใบเสร็จชำระเงิน
-ใบส่งเกรดที่แก้ไข
๑ วัน

-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ
-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ
-เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ย
วิชำกำรคณะฯ

--ใบส่งเกรดที่แก้ไข

๑ วัน

-ระบบผลกำรเรียนของ ๑ วัน
นักศึกษำ
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๒.๒ งานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย (รวมถึงระดับมหาวิทยาลัย,ระดับคณะ,ระดับหน่วยงานย่อย) (ถ้ามี)
กำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจอื่นที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงำน
มหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนวิชำกำร เสนอข้อมูลภำระงำนที่ตนปฏิบัติในแต่ละปีตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย เพื่อประกอบ
กำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี และประกอบกำรพิจำรณำต่อสัญญำจ้ำง (ระยะที่สอง) ประกอบด้วย
๒.๒.๑ ภำระงำนตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย
๒.๒.๒ ผลกำรปฏิบัติงำนเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพตำมภำระงำนที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย
๒.๒.๓ ปัญหำและกำรแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนตำมภำระงำนที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย
รำยละเอียดกำรเขียนรำยงำนปรำกฏตำมแบบฟอร์ม ดังนี้

ระบุงานอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ไม่น้อยกว่า ๑ งาน

๑.รายงาน
ปริมาณงาน

ผลการปฏิบัติงาน
๒. รายงาน
๓. การนาไปใช้
คุณภาพงาน ประโยชน์

ปัญหำ

กำร
แก้ปัญหำ

ชื่องำน กรรมกำรดำเนินงำน
กำรสอบสัมภำษณ์บุคคลเข้ำ
ศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม
ระดับปริญญำตรีภำคปกติ
(ประเภทรับตรง) ประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘-๒๕๖๐
ชื่อผู้มอบงำน สำนักส่งเสริม
วิชำกำรงำนทะเบียนและ
วัดผล

๒ ครั้ง/ ปี
กำรศึกษำ

๘๐ %

ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ ด้ทำให้มี
ขั้นตอนที่รวบรัด
รวดเร็วถูกต้อง
ที่สุด

รำยชื่อ สอบถำมกับ
นักศึกษำ
สำนัก
มีกำร
ส่งเสริมฯ
เปลี่ยน
โดยตรง
แปลง

ชื่องำน กรรมกำรดำเนินกำร
สอบสัมภำษณ์บุคคลเข้ำ
ศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม ระดับปริญญำตรี
ภำคนอกเวลำรำชกำร
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘๒๕๖๐
ชื่อผู้มอบงำน สำนักส่งเสริม
วิชำกำรงำนทะเบียนและ
วัดผล
ชื่องำน กรรมกำรดำเนินงำน
โครงกำรสอบมำตรฐำนวัด
ควำมรู้วิชำภำษำไทยและวิชำ
ภำษำอังกฤษ ปีกำรศึกษำ

๒ ครั้ง/ ปี
กำรศึกษำ

๘๐ %

ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ ด้ทำให้มี
ขั้นตอนที่รวบรัด
รวดเร็วถูกต้อง
ที่สุด

รำยชื่อ สอบถำมกับ
นักศึกษำ
สำนัก
มีกำร
ส่งเสริมฯ
เปลี่ยน
โดยตรง
แปลง

๑ ครั้ง/ ปี
กำรศึกษำ

๘๐ %

ได้มีกำรพัฒนำ กำรทรำบ สอบถำมกับ
งำนทีไ่ ด้ทำให้มี ห้องที่คุม สำนักงำน
ขั้นตอนที่รวบรัด สอบที่ใน หมวดศึกษำ
รวดเร็วถูกต้อง ช่วงเวลำ
ทั่วไป
ที่สุด
กระชัน
โดยตรง
ชิด

๒๕๕๘-๒๕๖๐
ชื่อผู้มอบงำน สำนักหมวด
วิชำศึกษำทั่วไป
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ระบุงานอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ไม่น้อยกว่า ๑ งาน
ชื่องำน กรรมกำรดำเนินงำน
ฝึกซ้อมย่อยงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรแก่
ผู้สำเร็จกำรศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร
เกษม ประจำปีกำรศึกษำ

๑.รายงาน
ปริมาณงาน

ผลการปฏิบัติงาน
๑.รายงาน
ปริมาณงาน

๑.รายงาน
ปริมาณงาน

ปัญหา

การ
แก้ปัญหา

๑ ครั้ง/ ปี
กำรศึกษำ

๘๐ %

ได้มีกำรพัฒนำ
มีกำร
งำนทีไ่ ด้ทำให้มี
เปลี่ยน
ขั้นตอนที่รวบรัด แปลงแถว
รวดเร็วถูกต้อง
ที่คุม
ที่สุด
บัณฑิต

เรียนรู้หน้ำ
งำน

๑ ครั้ง/ ปี
กำรศึกษำ

๘๐ %

ได้มีกำรพัฒนำ
มีกำร
งำนทีไ่ ด้ทำให้มี
เปลี่ยน
ขั้นตอนที่รวบรัด แปลงแถว
รวดเร็วถูกต้อง
ที่คุม
ที่สุด
บัณฑิต

เรียนรู้หน้ำ
งำน

๑ ครั้ง/ ปี
กำรศึกษำ

๘๐ %

ได้มีกำรพัฒนำ
มีกำร
งำนทีไ่ ด้ทำให้มี
เปลี่ยน
ขั้นตอนที่รวบรัด แปลงแถว
รวดเร็วถูกต้อง
ที่คุม
ที่สุด
บัณฑิต

เรียนรูห้ น้ำ
งำน

๑ ครั้ง/ ปี
กำรศึกษำ

๘๐ %

มีกำร
เปลี่ยน
กรรมกำร
คุมสอบ

สอบถำมไป
ยังสำนัก
ส่งเสริมฯ
โดยตรง

๑ ครั้ง/ ปี
กำรศึกษำ

๘๐ %

ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ ด้ทำให้มี
ขั้นตอนที่รวบรัด
รวดเร็วถูกต้อง
ที่สุด
ได้มีกำรพัฒนำ
งำนทีไ่ ด้ทำให้มี
ขั้นตอนที่รวบรัด
รวดเร็วถูกต้อง
ที่สุด

มีกำร
เปลี่ยน
กรรมกำร
คุมสอบ

สอบถำมไป
ยังสำนัก
ส่งเสริมฯ
โดยตรง

๒๕๕๘-๒๕๖๐
ชื่อผู้มอบงำน กองพัฒนำ
นักศึกษำ
ชื่องำน กรรมกำรกำกับแถว
บัณฑิตวันซ้อมใหญ่ ในพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรแก่
ผู้สำเร็จ
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘-

๒๕๖๐
ชื่อผู้มอบงำน กองพัฒนำ
นักศึกษำ
ชื่องำน กรรมกำรกำกับแถว
บัณฑิตวันรับจริง ในพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรแก่
ผู้สำเร็จกำรศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร
เกษมประจำปี พ.ศ.
๒๕๕๘
ชื่อผู้มอบงำน กองพัฒนำ
นักศึกษำ
ชื่องำน กรรมกำรคุมสอบ
กลำงภำค ประจำปีกำรศึกษำ

๒๕๕๘-๒๕๖๐
ชื่อผู้มอบงำน สำนักส่งเสริม
วิชำกำรงำนทะเบียน
ชื่องำน กรรมกำรคุมสอบ
ปลำยภำค ประจำปีกำรศึกษำ

๒๕๕๘-๒๕๖๐
ชื่อผู้มอบงำน สำนักส่งเสริม
วิชำกำรงำนทะเบียน
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๒.๓ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีฐานข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า/วิจัย
กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำนมหำวิทยำลัยของรัฐ อัจฉรำ หล่อตระกูล ปี ๒๕๔๗
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำน มหำวิทยำลัยของรัฐ ตำมหลักสมรรถนะหลัก 5 ด้ำนอัน
ประกอบด้วย กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ กำรบริกำรที่ ดี กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง
ชอบธรรม และกำรทำงำนเป็นทีม ดังนี้
๑) กำรพั ฒ นำสมรรถนะพนั ก งำนมหำวิท ยำลั ยของรัฐ นั บ ว่ำเป็ น เรื่อ งที่ ค วร จั ด ท ำ เพรำะ
พนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นบุ คลำกรแบบใหม่ ที่จะมำแทนข้ำรำชกำร ซึ่งในปัจจุบันแทบ จะไม่เปิดรับบุคลำกร
ประเภทข้ำรำชกำร เมื่อพนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นบุคลำกรสำยพันธุ์ใหม่ ก็ควร ได้รับกำรถ่ำยทอด ทั้งวิชำกำร
ควำมรู้ คู่ไปกับจริยธรรม ซึ่งผู้บริหำรมหำวิทยำลัยของรัฐจะต้องให้ ควำมสนใจหรือให้ควำมจริงจังในกำรจัดทำ
นโยบำย โครงกำร เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็น รูปธรรม
๒) ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ควำมสำคัญกับ กำรวำงแผนงำน
อย่ำงเป็นระบบเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรพัฒนำสมรรถนะของพนักงำน มหำวิทยำลัยของรัฐที่มีควำมเชื่อมโยง
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์พันธกิจและนโยบำยของมหำวิทยำลัย และจะต้องขยำยผลจำกกำรพัฒนำระดับนโยบำย
หรือผู้บริหำรไปสู่บุคลำกรที่ข้ำรำชกำรและพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ด้วย
๓) ควรส่งเสริมให้มีกำรนำควำมรู้ จำกที่บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำมำประยุกต์ใช้ แก้ปัญหำกำร
ปฏิบัติงำนจริง ภำยในมหำวิทยำลัย เช่น จัดทำโครงกำรพัฒนำบุคลำกร คัดเลือก หลักสูตรกำรฝึกอบรมพัฒนำให้
เหมำะสม มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้วยวิธีต่ำง ๆ เช่น ให้ควำมรู้ใน กำรประชุมคณำจำรย์กำรสอนงำนเพื่อน
ร่วมงำน ผู้บริหำรมอบหมำยโครงกำรให้ ปฏิบัติและนำผลที่ ได้จำกกำรประเมินผ่ำนระบบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน (performance agreement) มำใช้เป็น ผลงำนประกอบกำรพิจำรณำควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนของ
พนักงำนมหำวิทยำลัย
๔) กำรพั ฒ นำสมรรถนะพนั กงำนมหำวิท ยำลั ย ของรัฐ นั้น ควรมีโครงกำรเข้ ำ ค่ ำยคุ ณ ธรรม
เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจหลักธรรมในพระพุทธศำสนำให้มำกยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร
๑) ในกำรพัฒนำสมรรถนะพนักงำนมหำวิทยำลัยจะต้องอำศัยกำรเรียนรู้ ร่วมกัน ควรส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ พนั กงำนมหำวิทยำลั ยมีส่ วนร่วมในกำรสร้ำงระบบงำน กระบวนกำรทำงำน และเน้นกำรพัฒ นำ
บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องและมอบอำนำจให้พนักงำนมหำวิทยำลัยมีส่วนร่วม ในกำรตัดสินใจทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับงำนที่รับผิดชอบ
๒) กำรพัฒ นำอำจทำได้ห ลำยวิธี โดยควรส่ งเสริมวิธีกำรพัฒ นำหลำกหลำยวิธี เช่น กำรให้
คำแนะน ำ (mentoring) หรือ กำรสอนงำน (coaching) มำใช้ ผู้ บริห ำรหรือ ผู้ บังคับบั ญ ชำควรคัดเลื อกผู้ ที่ มี
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน มีควำมรู้เชี่ยวชำญในงำน และมีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดีสำมำรถสอนและแนะนำงำนให้แก่
พนักงำนมหำวิทยำลัยที่เข้ำใหม่เพื่อให้สำมำรถปรับตัวเข้ำกับงำน เพื่อนร่วมงำน และสภำพแวดล้อมกำรทำงำน
รวมทั้งมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้องำน วัฒนธรรมองค์กร และลักษณะกำรทำงำนได้เร็วขึ้น
๓) ผู้บ ริหำร ควรจั ดทำแบบประเมินสมรรถนะของพนักงำนมหำวิทยำลัย สำหรับบันทึกกำร
พัฒนำบุคลำกร กำรบันทึกข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ หรือบันทึกระดับกำร พัฒนำสมรรถนะของพนักงำน
มหำวิทยำลัย เพื่อเป็นฐำนข้อมูลที่จะใช้อ้ำงอิงในกำรวิจัย รวมถึงควรมี กำรติดตำมและประเมินผลควำมคุ้มค่ำของ
กำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงจริงจังและสม่ำเสมอ
๔) ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำพนักงำนมหำวิทยำลัยให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้กำรพัฒนำ
บุคลำกรให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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๕) ควรมีกำรสร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนมหำวิทยำลัยเกิดควำมต้องกำรในกำร พัฒนำตนเอง เช่น
กำรพิจำรณำเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เพิ่มเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน อย่ำง เหมำะสมและยุติธรรม โดยมีกำร
พิจำรณำจำกผลสัมฤทธิ์ควำมสำเร็จของงำนที่เกิดจำกควำมสำมำรถ ส่วนบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้มีควำมตื่นตัว
๖) ควรจัดโครงกำรค่ำยคุณธรรม อบรมเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจหลักธรรมใน พระพุทธศำสนำให้
มำกยิ่งขึ้น
ส่วนที่ ๓ การพัฒนาและปรับปรุงงาน
ให้มีข้อเสนอกำรพัฒนำงำนในตำแหน่งที่มีฐำนข้อมูลจำกกำรวิจัย หรือรำยงำนผลกำรศึกษำ หรือกำร
วิจัยเพื่อประเมินคุณภำพงำน หรือผลงำนลักษณะอื่นที่เทียบเคียงกันได้เพื่อพัฒนำงำนในตำแหน่ง ไม่น้อยกว่ำ ๑
ชิ้นงำน
กำรรำยงำนผลกำรพั ฒนำและปรั บปรุงงำนให้ รำยงำนผลกำรพั ฒนำและปรับปรุงงำนที่ เป็ นรูปธรรม ใน
ลักษณะเดียวกับกำรเขียนบทควำมวิชำกำรหรือบทควำมวิจัย แต่ลักษณะกำรเขียนรำยงำนมีควำมเข้มข้นน้อยกว่ำกำร
เขียนบทควำมวิชำกำรหรือบทควำมวิจัย โดยมีหัวข้อกำรเขียนรำยงำนดังนี้
๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม เปิดสอนกำรสอนในระดับปริญญำตรี
หลักสูตร 4 ปี จำนวน 5 หลักสูตร 9 สำขำวิชำ และหลักสูตรปริญญำ 4 ปีเทียบโอน จำนวน 2 หลักสูตร คือ
1. หลั ก สู ตรบั ญ ชีบั ณ ฑิ ต จ ำนวน 1 สำขำ (เฉพำะภำคนอกเวลำรำชกำร) คื อ สำขำบั ญ ชี 2.หลั ก สู ต ร
บริหำรธุรกิจ จำนวน 3 แขนงวิชำ คือ 1.แขนงวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. แขนงวิชำกำรตลำด 3. แขนง
วิชำกำรจัดกำร มีจำนวนนักศึกษำทั้งสิ้นในปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน 1,279 คน (ข้อมูลจำกสำนักส่งเสริม
วิชำกำรงำนทะเบียนและวัดผล) และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี นักศึกษำหลักสูตรปริญญำ 4 ปี เทียบโอนที่ได้
กล่ ำวมำนั้ น ต้องทำกำรยื่ น คำร้องขอเที ยบโอนรำยวิช ำที่ฝ่ ำยวิช ำกำรคณะฯ เนื่ องจำกนักศึกษำหลั กสู ตร
ดังกล่ ำวจบกำรศึกษำจำกระดั บ ชั้ น ประกำศนี ยบั ตรวิช ำชีพ ชั้ น สู ง (ปวส.) ซี่งมหำวิท ยำลั ยได้มี กำรกำหนด
คุณสมบัติและข้อบังคับดังต่อไปนี้ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่ำหรือ
ระดับอนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอนุปริญญำ พ.ศ.๒๕๔๘ กำรจัดกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี พ.ศ.๒๕๔๘ อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘(๒) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ.๒๕๔๘ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม และเพื่อเป็นกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งโดยนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีไปต่อยอด ในด้ำนกำรทำงำนช่วยเพิ่ม
ศักยภำพทำงกำรคิดวิเครำะห์ในระดับที่สูงขึ้น กำรเรียนรู้สำมำรถนำมำเทียบโอนได้นับเป็นกำรเปิดโอกำสทำงกำร
ศึกษำเป็นกำรเพิ่มโอกำสให้กับตัวเองและช่วยให้นักศึกษำมีทำงเลือกในกำรเข้ำสู่ระดับองค์กรมำกขึ้น (สำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม.๒๕๕๔)
กำรด ำเนิ น งำนของฝ่ ำยวิช ำกำรคณะฯ ในกำรให้ บ ริก ำรแก่ นักศึก ษำขอเทีย บโอนรำยวิช ำให้ มี
ประสิทธิภำพ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดและกลยุทธ์ของแผนยุทธศำสตร์รำชภัฏจันทรเกษม ในยุทธศำสตร์ที่ 1 .
เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตให้เข้ำสู่สังคมประกอบกำรและประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และสอดคล้องหัวข้อตัวชี้วัดที่
1.2 พั ฒ นำกำรบริ ห ำรกำรศึ ก ษำ สนั บ สนุ น และสภำพแวดล้ อ มทำงกำยภำพที่ เอื้ อ ต่ อ กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
จำกประสบกำรณ์ กำรปฏิ บั ติ งำน ในต ำแหน่ งนั กวิช ำกำรศึ กษำ ฝ่ ำยวิช ำกำรและวิจัย คณะ
วิทยำกำรจัดกำร หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมภำระงำนกำรให้บริกำรกำรสนับสนุนด้ำนกำรเรียนกำรสอนให้กับ
อำจำรย์และนักศึกษำในด้ำนต่ำงๆ สำหรับกำรเทียบโอนรำยวิชำเป็นหนึ่งในภำระงำนที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติงำน
มำนำน และสังเกต เก็บรำยละเอียดขั้นตอนวิธีกำรเทียบโอนของนักศึกษำในหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน พบว่ำ
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เป็นกำรปฏิบัติงำนที่ไม่สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดที่ 1.2 พัฒนำกำรบริหำรกำรศึกษำ สนับสนุน และสภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพที่เอื้อต่อกำรพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีประสิทธิภำพ และเกิด
ควำมซ้ำซ้อนล่ำช้ำในกำรขอยื่นคำร้องเทียบโอนรำยวิชำของนักศึกษำ ในรูปแบบของเอกสำร (กระดำษ) พร้อม
ทั้งยังไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษำในกำรขอยื่นเทียบโอนรำยวิชำอย่ำงเป็นระบบ จำกที่ได้ทำกำรรวบรวม
สถิติในกำรรับคำร้องขอเทียบโอนรำยวิชำจำกนักศึกษำหลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ชั้นปีที่ 1 ของปีกำรศึกษำ
2560 เดือนสิงคม – ตุล ำคม 2560 จำนวน ๔๖๔ ฉบับ โดยแยกเป็นสำขำดังนี้ 1.สำขำวิชำกำรบัญ ชี
จำนวน 65 ฉบับ 2.สำขำวิชำกำรตลำด จำนวน 118 ฉบับ 3. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 79
ฉบับ 4.สำขำวิชำกำรจัดกำร จำนวน 202 ฉบับ เมื่อรับคำร้องจำกนักศึกษำมำแล้วนั้นต้องมีกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของเอกสำรก่อนจึงจะสำมำรถดำเนินกำรขั้นต่อไปได้ ซึ่งกำรตรวจสอบเอกสำรเทียบโอนของ
นักศึกษำนั้นพบปัญหำมำกต้องใช้เวลำเป็นจำนวนมำกต่อ 1 ฉบับ พบว่ำคำร้องเทียบโอนรำยวิชำของนักศึกษำที่
ได้ยื่นมำนั้น จำนวน ๔๖๔ ฉบับ ส่งคืนแก้ไข จำนวน 267 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 65.00 คำร้องเทียบโอน
รำยวิชำส่งคืนแก้ไขมีรำยละเอียด ดังตำรำงที่ 1.1 นี้
ตารางที่ 1.1 จำนวนกำรส่งคืนคำร้องเทียบโอนรำยวิชำให้นักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ไปแก้ไข
ลาดับ
รายละเอียด
จานวนฉบับ
คิดเป็น
ร้อยละ
1 ไม่ได้กรอกรหัสนักศึกษำ หรือกรอกรหัสนักศึกษำไม่ครบ
35
13.11
2 ไม่กรอกสำขำวิชำที่กำลังศึกษำปัจจุบัน
27
10.11
3 รหัสวิชำไม่ถูกต้อง
36
13.48
4 ชื่อวิชำไม่ถูกต้อง
40
14.99
5 กรอกจำนวนหน่วยกิตไม่ถูกต้อง
90
33.71
6 กรอกรำยวิชำที่เทียบโอนไม่ครบ
25
9.36
7 ไม่แนบวุฒิกำรศึกษำจำกที่เดิม
14
5.24
จำกตำรำงดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงจำนวนกำรคืนคำร้องไปให้ นักศึกษำแก้ไขเป็นจำนวนมำก และ
สำมำรถดำเนินกำรเทียบโอนรำยวิชำให้กับนักศึกษำได้ไม่ทันกำหนดระยะเวลำจึงส่งผลกระทบดังนี้
1) นักศึกษำทรำบผลกำรเทียบโอนรำยวิชำล่ำช้ำจึงต้องทำกำรขอลงทะเบียนล่ำช้ำ
2) นักศึกษำไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปตำมแผนกำรเรียนได้
3) นักศึกษำไม่สำมำรถฝึกงำนตำมกำหนดระยะเวลำได้
4) นักศึกษำต้องทำเรื่องขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตเมื่อถึงภำคเรียนสุดท้ำย
5) นักศึกษำต้องทำเรื่องเปิดหมู่เรียนพิเศษ
6) นักศึกษำไม่สำมำรถจบกำรศึกษำได้ทันตำมหลักสูตร
7) นักศึกษำต้องทำเรื่องขอผ่อนผันกำรชำระเงินค่ำเทียบโอนรำยวิชำออกไปจนกว่ำจะทรำบ
ผลกำรเทียบโอนรำยวิชำ
วนิดำ บุตตะมำ.2555 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่เข้ำมำช่วยอำนวย
ควำมสะดวกในกำรดำเนินงำน มีกำรปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงำนสำรสนเทศอยู่ตลอดเวลำ
ทำให้กำรเข้ำถึงข้อมูลมีควำมรวดเร็ว กำรติดต่อสื่อสำรมีประสิทธิภำพ รวมถึงตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
มนุษย์มำกยิ่งขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรบริกำรงำนและกำรตัดสนใจในหลำยหน่วยงำนทั้งภำครัฐ เอกชนรวมถึงใน
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วงกำรธุรกิจและกำรศึกษำ จะต้องมีข้อสำรสนเทศที่ดีโดยมีกระบวนกำรจัดกำรผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นนับตั้งแต่กำรผลิต กำรจัดเก็บกำรประมวลผล กำรเรียนใช้และกำรสื่อสำรสำรสนเทศ
รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนและกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มที่
ดังนั้ น กำรพัฒ นำและปรับ ปรุ งงำนในครั้งนี้จึงมุ่งจัดทำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล กำรเทียบโอน
รำยวิชำสำหรับนักศึกษำหลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ผ่ำนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้กำรดำเนินกำรเทียบโอนรำยวิชำได้
สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำปรับปรุงงำนในครั้งนี้
๓. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาและปรับปรุงงาน
เพื่อพัฒ นำระบบจัดกำรฐำนข้อมูลกำรเทียบโอนรำยวิชำสำหรับนักศึกษำหลักสูตร 4 ปี เทียบโอน
ผ่ำนอินเตอร์เน็ต
๔. ฐานข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
กำรดำเนินงำนพัฒนำและปรับปรุงงำน คำร้องเทียบโอนรำยวิชำของนักศึกษำหลักสูตร 4 ปีเทียบโอนได้มี
กำรศึกษำจำกเอกสำร บทควำม วิจัยที่เกี่ยวข้อง และกำรเข้ำกิจกรรมแลกเปลี่ยนควำมรู้ MK เพื่อนำมำรวบรวม
เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำงำนระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลกำรเทียบโอนรำยวิชำสำหรับนักศึกษำหลักสูตร 4 ปี เทียบ
โอน ผ่ำนอินเตอร์เน็ต
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ประกำศ กฏระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ รำยวิชำที่สำมำรถเทียบโอน
รำยวิชำของนักศึกษำหลักสูตร 4 ปีเทียบโอนของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
สถิติ จำนวนเอกสำรคำร้องที่นักศึกษำยื่นขอเทียบโอนรำยวิชำ ของนักศึกษำชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี
เทียบโอนที่ส่งคืนแก้ไขเนื่องจำกมีข้อผิดพลำดในปี 2559-2560
ประชุมคณะกรรมการจัด การความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บุคลำกรด้ำนงำนบริกำร
นักศึกษำของคณะ ในหัวข้อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 โดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับ
1) ยุทธศำสตร์ของคณะ คือ เป็นแหล่ งผลิตบั ณ ฑิตให้ เข้ำสู่ สั งคมประกอบกำรและประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน
2) เป้ำหมำย คือ พัฒ นำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บริกำร
วิชำกำร ให้ทันสมัยและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริกำร
3) ตัวชี้วัด คือ ร้อยละควำมพึ่งพอใจของผู้รับบริกำร
จำกกำรประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหัวข้อในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องกำรเทียบโอนผลกำร
เรียนสำหรับนักศึกษำที่จบกำรศึกษำจำกระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ปัญหำที่พบในกำรปฏิบัติงำน
เที ย บโอนล่ ำช้ ำอย่ ำ งไรและหำวิธี ก ำรแก้ ปั ญ หำที่ เกิ ด ขึ้ น ซึ่ งต่ อ เนื่ อ งจำกกำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2559 ซึ่งในปีงบประมำณ 2560 จะเน้นในเรื่องของกำรพัฒนำระบบกำรเทียบโอนรำยวิชำ
บารมี โอสธีรกุล และธวัชชัย วามสัน ติวงศ์ (2555) กล่ ำวว่ำ ระบบเทียบโอนรำยวิชำสำมำรถจัด
เกี่ยวกับข้อมูลต่ำงๆ ของผู้ที่ขอเทียบโอนรำยวิชำได้อย่ำงเป็นระบบ และสำมำรถค้นหำรำยวิชำได้อย่ำงทันที ง่ำย
ต่อกำรใช้งำนในกำรกรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มและง่ำยต่อกำรนำข้อมูล ในแบบฟอร์มเทียบโอนนั้นไปใช้ประโยชน์
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วนิดา บุตตะมา.2555 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่เข้ำมำช่วยอำนวย
ควำมสะดวกในกำรดำเนินงำน มีกำรปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงำนสำรสนเทศอยู่ตลอดเวลำ
ก.พ.ม.-๔๓
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ทำให้กำรเข้ำถึงข้อมูลมีควำมรวดเร็ว กำรติดต่อสื่อสำรมีประสิทธิภำพ รวมถึงตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
มนุษย์มำกยิ่งขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรบริกำรงำนและกำรตัดสนใจในหลำยหน่วยงำนทั้งภำครัฐ เอกชนรวมถึงใน
วงกำรธุรกิจและกำรศึกษำ จะต้องมีข้อสำรสนเทศที่ดีโดยมีกระบวนกำรจัดกำรผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นนับตั้งแต่กำรผลิต กำรจัดเก็บกำรประมวลผล กำรเรียนใช้และกำรสื่อสำรสำรสนเทศ
รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนและกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มที่
https://reg.ubru.ac.th/samesub.aspx ศึ ก ษำดู วิ ธี ก ำรด ำเนิ น งำนของกำรเที ย บโอนรำยวิ ช ำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี ซึ่งมีกำรจัดทำระบบเทียบโอนรำยวิชำออนไลน์ซึ่งตรงตำมวัตถุประสงค์ของผู้
ศึกษำจะพัฒนำงำนเทียบโอนครั้งนี้
จำกฐำนข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล ทำให้ ท รำบถึงปัญ หำกำรให้ บริกำรเรื่องกำรยื่นเอกสำรเทียบโอน
รำยวิชำของนักศึกษำ และกำรปฏิบัติงำนกำรดำเนินกำรเรื่องเทียบโอนรำยวิชำ ในควำมพึงพอใจของนักศึกษำใน
ด้ำนต่ำงๆ และควำมต้องกำรที่มำใช้บริกำรของนักศึกษำ รวมทั้งลดปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรตรวจสอบคำร้อง
เที ย บโอนรำยวิช ำ ซึ่ งจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ แนวทำงในกำรพั ฒ นำและปรั บ ปรุง งำนที่ ได้ ท ำในปั จ จุ บั น ให้ มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
๕. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา
๕.๑ ศึกษาสภาพปัญหา
1) กำรยื่นคำร้องเทียบโอนรำยวิชำในกำรกรอกเอกสำรด้วยกระดำษแบบเดิม คำร้องเทียบโอน
รำยวิชำที่เป็นรูปแบบเอกสำรที่เป็นลำยมือของนักศึกษำ ได้กรอกตำมแบบฟอร์ม ซึ่งมีรำยละเอียดมำก ต้อง
กรอกให้ครบถ้วน ลำยมือของนักศึกษำบำงคนไม่เป็นระเบียนและอ่ำนยำกเป็นหนึ่งในสำเหตุของปัญหำในกำร
ดำเนินกำรเทียบโอนรำยวิชำ ทำให้ต้องเสียเวลำในกำรอ่ำนตัวอักษรเพื่อทำกำรตรวจสอบคำร้องและนักศึกษำนำ
เอกสำรไปแล้วทำสูญหำยหรือกรอกข้อมูลผิด จึงมำขอคำร้องใหม่ ซึ่งทำให้สินเปลืองกระดำษโดยไม่จำเป็น อีก
ทั้งกระบวนกำรขั้นตอนซ้ำซ้อน ตัวอย่ำงคำร้องกำรขอเทียบโอนรำยวิชำของนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ได้ทำกำรกรอก
ข้อมูลและยื่นเรื่องมำยังฝ่ำยวิชำกำร ภำพที่ 5.1 และขั้นตอนตอนกำรยื่นคำร้องเทียบโอนรำยวิชำดัง ภำพที่ 5.2

ภาพที่ 5.1 ตัวอย่ำงคำร้องกำรขอเทียบโอนรำยวิชำของนักศึกษำ
ภาพที่ 5.1 ตัวอย่ำงคำร้องกำรขอเทียบโอนรำยวิชำของนักศึกษำ

ก.พ.ม.-๔๔
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นักศึกษำรับคำร้อง
จำกผ่ำยวิชำกำรคณะ

นักศึกษากรอกคาร้อง

นักศึกษาส่งคาร้อง
จากฝ่ายวิชาการคณะ

ไม่ผ่าน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คาร้อง
ผ่าน

1. ไม่ได้กรอกรหัสนักศึกษำ หรือ
กรอกรหัสนักศึกษำผิด/ไม่ครบ
2. ไม่กรอกสำขำวิชำที่กำลังศึกษำ
ปัจจุบัน
3. รหัสวิชำไม่ถูกต้อง
4. ชื่อวิชำไม่ถูกต้อง
5. กรอกจำนวนหน่วยกิต
6. กรอกรำยวิชำที่เทียบโอนไม่ครบ
7. ไม่แนบวุฒิกำรศึกษำจำกที่เดิม

เสนอรองคณบดีฝา่ ย
วิชาการ เพื่ออนุมัติ

บันทึกรายวิชา
ในระบบ MIS

ผลกำรเทียบโอน
ขึ้นระบบนักศึกษำสมบูรณ์

ภาพที่ 5.2 แผนผังแสดงขั้นกำรดำเนินกำรยื่นคำร้องเทียบโอนรำยวิชำรูปแบบเอกสำร

2) โดยดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลจำนวนคำร้องเทียบโอนรำยวิชำที่ส่งคืนให้นกั ศึกษำกลับไป
แก้ไข ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2559-2560 ดังตำรำงที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 จำนวนกำรส่งคืนคำร้องเทียบโอนรำยวิชำให้นักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ2559 - 2560
นำกลับไปทำกำรแก้ไข
ลาดับ

รายละเอียด

1

ไม่ ไ ด้ ก รอกรหั ส นั ก ศึ ก ษำ หรื อ กรอกรหั ส
นักศึกษำ ไม่ครบ
ไม่กรอกสำขำวิชำที่กำลังศึกษำปัจจุบัน
รหัสวิชำไม่ถูกต้อง
ชื่อวิชำไม่ถูกต้อง
กรอกจำนวนหน่วยกิต
กรอกรำยวิชำที่เทียบโอนไม่ครบ
ไม่แนบวุฒิกำรศึกษำจำกที่เดิม

2
3
4
5
6
7

จานวนฉบับ
2559
2560
45
35
31
29
43
92
32
24

27
36
40
90
25
14

คิดเป็นร้อยละ
2559
2560
16.00
13.11
11.00
14.00
16.00
35.00
8.00
4.00

10.11
13.48
14.99
33.71
9.36
5.24
ก.พ.ม.-๔๕
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๕.2 ศึกษาฐานข้อมูลที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
โดยศึ ก ษำจำกวิ ธี ก ำรด ำเนิ น งำนของระบบกำรจั ด กำรฐำนข้ อ มู ล กำรเที ย บโอนรำยวิ ช ำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี ซึ่งมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรเทียบโอนรำยวิชำได้อย่ำงเป็นระบบ และเข้ำร่วม
กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะวิทยำกำรจัดกำร ในหัวข้อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 19
ธันวำคม 2560 จำกกำรประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหัวข้อในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องกำรเทียบ
โอนผลกำรเรียนสำหรับนักศึกษำที่จบกำรศึกษำจำกระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ปัญหำที่พบในกำร
ปฏิบั ติงำนเทีย บโอนล่ำช้ำอย่ ำงไร และหำวิธีกำรแก้ปัญ หำที่เกิดขึ้น ซึ่งต่อเนื่องจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ซึ่งในปีงบประมำณ 2560 เน้นในเรื่องของกำรพัฒนำระบบกำรเทียบโอน
รำยวิชำ
๕.3 จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
เพื่อให้ กำรยื่น คำร้องกำรเทียบโอนรำยวิช ำเป็น ไปอย่ำงมีระบบและใช้งำนง่ำยมีประสิท ธิภ ำพ
เหมำะสมกับนักศึกษำหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน จึงจัดทำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนสำหรับนักศึกษำ 4 ปี
เทียบโอน คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม มีขั้นตอนจัดทำดังต่อไปนี้
5.3.1 ขออนุญำตผู้บริหำรคณะวิทยำกำรจัดกำร เพื่อจัดทำระบบจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอน
สำหรับนักศึกษำ 4 ปีเทียบโอนผ่ำนเว็บไซต์ คณะวิทยำกำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร
5.3.2 ปรึ ก ษำหำรื อ กั บ หั ว หน้ ำ ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ คณะวิ ท ยำกำรจั ด กำร ถึ ง กำรจั ด กำร
ฐำนข้อมูลเทียบโอนรำยวิช ำที่ถูกต้องและง่ำยต่อกำรใช้ง่ำย รวมทั้งกำรนำ URL ลิงค์ของเว็บไซต์นำไปวำงบนเว็บ
พื้นที่เว็บไซต์ของคณะวิทยำกำรจัดกำร
5.3.3 ออกแบบโครงสร้ำงกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนรำยวิชำเพื่อส่งให้กับหั วหน้ำศูนย์
คอมพิวเตอร์โดยกำรดำเนินงำนของระบบสำมำรถแสดงได้ดังนี้
ระบบเทียบโอน

รายวิชา

ยื่นคาร้อง

ตรวจสอบ

กำหนดสิทธิกำรใช้งำน

ค้นหำข้อมูลรำยวิชำ

ค้นหำข้อมูลคำร้อง

ค้นหำข้อมูลรำยวิชำ

ค้นหำข้อมูล

เข้ำสู่ระบบใช้งำน

เพิ่มข้อมูลรำยวิชำ

เพิ่มข้อมูลคำร้อง

ตรวจสอบผลกำรเทียบโอน

ตรวจสอบข้อมูล

ค้นหำข้อมูลผู้ใช้งำน

ลบข้อมูลรำยวิชำ

อับโหลดข้อมูลคำร้อง

เพิ่มข้อมูลกำรเทียบโอน

พิมพ์รำยงำนผล

แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งำน

แก้ไขข้อมูลรำยวิชำ

แก้ไขข้อมูลคำร้อง

ลบข้อมูลกำรเทียบโอ

ลบข้อมูลผู้ใช้งำน

บันทึกข้อมูลรำยวิชำ

บันทึกข้อมูลคำร้อง

แก้ไขข้อมูลกำรเทียบโอน

เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งำน

ตรวจสอบข้อมูลรำยวิชำ

ตรวจสอบข้อมูล

บันทึกช้อมูลกำรเทียบโอน

ข้อมูลผู้ใช้งาน

บันทึกข้อมูลผู้ใช้งำน

พิมพ์รายงาน

ใบคำร้องขอเทียบโอน

ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งำน

ก.พ.ม.-๔๖
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5.3.4 ศึกษำวิธีกำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนสำหรับนัก ศึกษำหลักสูตร 4 ปี
เทียบโอน โดยหัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้แนะแนวทำง
5.3.5 รวบรวมข้อมูลรำยวิชำที่โอนได้ทั้งหมดสำหรับนักศึกษำ หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน บันทึก
ลงในระบบ
5.3.6 ทดสอบกำรใช้ ร ะบบ หลั งจำกได้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล รำยวิ ช ำแล้ ว มี ก ำรทดสอบระบบโดย
ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยวิชำที่แสดงผล
5.3.7 ทดลองกำรใช้ระบบ เมื่อระบบได้ระบบสมบูรณ์ แล้วทำกำรกำรทดลองใช้ระบบโดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1) เข้ ำ ไปที่ http://www.msci.chandara.ac.th เลื อ กเมนู MIS คณะ ที่ ด้ ำ นบน
ขวำมือ คลิกเลือกเมนู“ระบบการจัดการฐานข้อมูลเทียบโอนรายวิชา” ดังรูปที่ปรำกฏ
www.msci.chandara.ac.th

1

2

ระบบการจัดการฐานข้อมูลเทียบโอนรายวิชา

2) กรอก User Name และ Password ลงในช่ อ ง User Name และ Password
แล้ ว เลื อ กช่ อ งผู้ ใ ช้ นั ก ศึ ก ษา จำกนั้ น คลิ ก เลื อ กเมนู Login (นั ก ศึ ก ษำใส่ รหั ส นั ก ศึ ก ษำ ส่ ว น Password
นักศึกษำกำหนดเอง)

1

กรอก รหัสผู้ใช้งาน
กรอก รหัสผ่าน

3

2

เลือกประเภทผู้ใช้ระบบ

กดปุ่ม login

4
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3) เมื่อทำกำรล็อคอินเข้ำ สู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรำกฏหน้ำจอดังภำพ และ คลิ ก
เลือกเมนู ยื่นคาร้องเทียบโอน

1

4) หลังจำกคลิกเลือก เมนู ยื่นคาร้องเทียบโอน แล้วจะปรำกฏหน้ำจอดังภำพ ส่วนที่1
กรอก ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา รหัสนักศึกษำ ชื่อนำมสกุล เลือกสำขำวิชำที่กำลังศึกษำ ส่วนที่ 2 กรอก
ข้อมูลวุฒิการศึกษาที่ใช้เทียบโอน ชื่อสถำนบันกำรศึกษำเดิม สำขำเดิมที่จบกำรศึกษำ เกรดเฉลี่ยสะสม ปีที่จบ
กำรศึกษำ ตรวจสอบควำมถูกต้องและ คลิกเลือกเมนู ยืนยันข้อมูล

กรกข้อมูลส่วนตัว
ให้ครบถ้วน

1

กรอกข้อมู ล วุ ฒิ ที่
จบการศึกษาเดิม

2

กดยืนยันข้อมูล

3

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

2
2

เลือกสาขาปัจจุบัน

เลือกสาขาเดิมที่จบ

3

กดปุ่ม ค้นหา
กดปุ่มแนบไฟล์ผลการเรียน

4
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ปรากฏรายวิชาที่นักศึกษาเทียบ
โอนได้ และ จ านวนหน่ ว ยกิ ต
นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง

กดปุ่มส่งคาร้อง

แก้ไขข้อมูล

6) หลั งจำกคลิ ก เมนู ค้ น หำแล้ ว จะปรำกฏหน้ ำจอดั งภำพข้ ำงบน มี ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว
นักศึกษำและข้อมูลรำยวิชำที่สำมำเทียบโอนได้ทั้งหมด ซึ่งดึงข้อมูลรำยวิชำที่เทียบโอนมำจำกฐำนข้อมูลในระบบที่
ผู้ศึกษำได้บันทึกลงไปในระบบ (คณะเทียบโอนให้นักศึกษำจบ ปวส. เป็นชุดรำยวิชำ) ดังนี้
1. สำขำเดิม กำรตลำด สำขำปัจจุบันกำรตลำด โอนยกชุด จำนวน 17 วิชำ
2. สำขำเดิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โอนยกชุด จำนวน 17 วิชำ
3. สำขำเดิม กำรตลำด สำขำปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โอนยกชุด จำนวน 14 วิชำ
4. สำขำเดิม กำรตลำด สำขำปัจจุบัน กำรจัดกำร โอนยกชุด จำนวน 14 วิชำ
5. สำขำเดิม กำรตลำด สำขำปัจจุบัน บัญชี โอนยกชุด จำนวน 14 วิชำ
6. สำขำเดิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำปัจจุบัน กำรตลำด โอนยกชุด จำนวน 14 วิชำ
7. สำขำเดิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำปัจจุบัน กำรจัดกำร โอนยกชุด จำนวน 14 วิชำ
8. สำขำเดิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำปัจจุบัน บัญชี โอนยกชุด จำนวน 14 วิชำ
9. สำขำเดิม บัญชี สำขำปัจจุบัน กำรตลำด โอนยกชุด จำนวน 14 วิชำ
10. สำขำเดิม บัญชี สำขำปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โอนยกชุด จำนวน 14 วิชำ
11. สำขำเดิม บัญชี สำขำปัจจุบัน กำรจัดกำร โอนยกชุด จำนวน 14 วิชำ
12. สำขำเดิม บัญชี สำขำปัจจุบัน บัญชี โอนยกชุด จำนวน 7 วิชำ
13. สำขำเดิมอื่นเช่น ช่ำงยนต์ กำรโรงแรม เลขำนุกำร ฯ สำขำปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โอนยก
ชุด จำนวน 7 วิชำ
14. สำขำเดิม อื่นเช่น ช่ำงยนต์ กำรโรงแรม เลขำนุกำร ฯ สำขำปัจจุบัน กำรตลำด โอนยกชุด
จำนวน 7 วิชำ
15. สำขำเดิมอื่นเช่น ช่ำงยนต์ กำรโรงแรม เลขำนุกำร ฯ สำขำปัจจุบัน กำรจัดกำร โอนยกชุด
จำนวน 7 วิชำ
หลังจากตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้วทาการ คลิกเมนู ส่งคาร้อง เพื่อให้ข้อมูลไป
บันทึกที่ฐานข้อมูลในระบบ หรือ ถ้ามีพบว่าข้อมูลผิดพลาดสามารถทาการ คลิกเมนูแก้ไข เพื่อกลับไปแก้ไขใน
ข้อที่ 4
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๗) หลังจำกคลิกเมนู ส่งคำร้อง เรียบร้อยแล้ว จะปรำกฏภำพดังหน้ำจอ แสดง
รำยกำรแบบฟอร์มยื่นคำร้องเทียบโอนที่สมบูรณ์ ทำกำร คลิกเมนูพิมพ์ เพื่อนำคำร้องเทียบโอนไปส่งฝ่ำย
วิชำกำรคณะฯ เมื่อทำกำรเรียบร้อยแล้ว คลิกเมนู ออกจำกระบบ

๘) หลังจำกกดปุ่มพิมพ์ จะได้เอกสำรคำร้องเทียบโอนดังภำพที่ปรำกกฎ

ก.พ.ม.-๕๐
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5.3.8 จัดทำคู่มือกำรใช้งำนด้วยโปรแกรม Microsoft Word ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1) คำนำ เป็นกำรกล่ำวถึงวัตถุประสงค์ และขอบเขตของคู่มือ
2) ขั้ น ตอนกำรใช้ งำนระบบกำรจั ด กำรฐำนข้ อ มู ล เที ย บโอนสำหรับ นั ก ศึ ก ษำ
หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

๕.4 การใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
โดยกำรประชำสัมพันธ์และแจ้งเวียนคู่มือกำรใช้งำนให้กับนักศึกษำหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน
5.5 การเก็บข้อมูลหลังการใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหา
โดยสำรวจนักศึกษำปริญญำตรีหลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยำกำรจัดกำร
ที่ได้ทำเรื่องยื่นคำร้องเทียบโอนรำยวิชำ ในช่วงเดือนมกรำคม ถึง เดือนมีนำคม 2561 จำนวน 93 ฉบับ
มีแก้ไขคำร้อง จำนวน 35 ฉบับ แล้วบันทึกในแบบสำรวจของกำรทำระบบเทียบโอนรำยวิชำ
5.6 การวิเคราะห์
โดยเปรียบเทียบข้อมูลในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของคำร้องเทียบโอนรำยวิชำ
ของนักศึกษำหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน ก่อนและหลังกำรใช้ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนสำหรับนักศึกษำ
หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน คณะวิทยำกำรจัด กำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำร
เปรียบเทียบจำนวนกำรส่งคืนแก้ไขคำร้องในลักษณะตำรำงเพื่อสำมำรถเปรียบเทียบได้อย่ำงชัดเจน
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6. ผลของการแก้ปัญหาเชิงเปรียบเทียบ
ผู้ศึกษำได้เปรียบเทียบจำนวนกำรส่งคืนกำรยื่นคำร้องเทียบโอนของนักศึกษำจำกกำรนำ
ระบบจั ด กำรฐำนข้ อ มู ล เที ย บโอนส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษำหลั ก สู ต ร 4 ปี เที ย บโอน คณะวิ ท ยำกำรจั ด กำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ดังตำรำงที่ 6.1
ตารางที่ 6.1 เปรียบเทียบกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของคำร้องเทียบโอนรำยวิชำ ของนักศึกษำ
หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ก่อนและหลังกำรใช้ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนสำหรับ
นักศึกษำ 4 ปีเทียบโอน คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
รายละเอียด
1. ไม่ได้กรอกรหัสนักศึกษำ หรือกรอกรหัส
นักศึกษำไม่ครบ
2. ไม่กรอกสำขำวิชำที่กำลังศึกษำปัจจุบัน
3. รหัสวิชำไม่ถูกต้อง
4. ชื่อวิชำไม่ถูกต้อง
5. กรอกจำนวนหน่วยกิตไม่ถูกต้อง
6. กรอกรำยวิชำที่เทียบโอนไม่ครบ
7. ไม่แนบวุฒิกำรศึกษำจำกที่เดิม

ก่อนใช้ระบบ
หลังใช้ระบบ
จานวน คิดเป็นร้อยละ จานวน คิดเป็นร้อยละ
ฉบับ
ฉบับ
35
13.11
6
2.01
27
36
40
90
25
14

10.11
13.48
14.99
33.71
9.36
5.24

2
8
4
7
5
3

0.7
2.8
1.4
2.45
1.75
1.05

จำกตำรำงที่ 6.1 พบว่ำ ก่อนกำรใช้เครื่องมือแก้ปัญหำ มีจำนวนคำร้องเทียบโอนรำยวิชำ
ส่งคืนแก้ไขมีจำนวน 267 ฉบับ จำกจำนวน 464 ฉบับ แก้ไขในส่วนของ ไม่ได้กรอกรหัสนักศึกษำหรือ
กรอกรหัสนักศึกษำผิด/ไม่ครบ จำนวน 35 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 13.11 ไม่กรอกสำขำวิชำที่กำลัง
ศึกษำปัจจุบัน จำนวน 27 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 10.11 รหัสวิชำไม่ถูกต้อง จำนวน 36 ฉบับ คิ ด
เป็นร้อยละ 13.48 ชื่อวิชำไม่ถูกต้อง จำนวน 40 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 14.99 กรอกจำนวน
หน่วยกิตไม่ถกู ต้อง จำนวน 90 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 33.71 กรอกรำยวิชำที่เทียบโอนไม่ครบ จำนวน
25 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 9.36 ไม่แนบวุฒิกำรศึกษำจำกที่เดิม จำนวน 14 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 5.24
ขอคำร้องกำรส่งคืนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละทั้งหมด 64.00
จะเห็นได้ว่ำ หลังจำกกำรใช้ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนสำหรับนักศึกษำหลักสูตร 4 ปี
เทียบโอน คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม เป็นเครื่องมือในกำรปัญหำ ทำให้
จำนวนคำร้องเทียบโอนรำยวิชำส่งคืน กลับไปให้นักศึกษำแก้ไขมีจำนวนลดลงเหลือ ร้อยละ 12.25 ของ
กำรยื่นคำร้องเทียบโอนรำยวิชำของนักศึกษำหลักสูตร 4 ปีเทียบโอนทั้งหมด จำกจำวน 93 ฉบับ ส่งคืนคำ
ร้องกลับไปแก้ไขเพียง แค่ 35 ฉบับ ดังนั้น ก่อนใช้ระบบ คิดเป็นร้อยละ 64.00 หลังใช้ระบบ คิดเป็น
ร้อยละ 12.25 สามารถลดลงไป คิดเป็นร้อยละ 88.25 เพรำะนักศึกษำสำมำรถยื่นคำร้องและค้นหำ
รำยวิชำเทียบโอนที่ถูกต้องด้วยตนเองโดยใช้ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนที่ได้พัฒนำขึ้น
ก.พ.ม.-๕๒
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7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการนาไปพัฒนาและปรับปรุงงาน
กำรนำระบบจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนเข้ำมำใช้ จะก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภำพ
ของคณะฯ สู่ระดับที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตำมลำดับ พร้อม ๆ กับ กำรได้รับประโยชน์จำกกำรปรับปรุงผลลัพธ์ใน
กำรดำเนินกำร กำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบตั ิ งำน กำรเพิ่มพูนควำมรู้และกำรปรับเปลี่ยนของผู้ใช้ในด้ำน
ต่ำงๆ ดังนี้
๑. กำรพัฒ นำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนสำหรับนักศึกษำหลักสูตร 4 ปี
เทียบโอนคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม กำรยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน และ
ส่งผลให้ผู้รับบริกำร ได้รับบริกำรที่รวดเร็วตำมกำหนดเวลำ เสมอภำค อย่ำงมีประสิทธิภำพ และตอบสนอง
ควำมต้องกำรของนักศึกษำที่ยื่นคำร้องเทียบโอนรำยวิชำ
๒. กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำร ของฝ่ำยวิชำกำร ลดเวลำในกำรตรวจสอบคำร้องเทียบโอน
และสำมำรถดำเนินกำรเทียบโอนให้นักศึกษำได้ทรำบผลเทียบโอนรำยวิชำได้ ตำมกำหนดระยะเวลำใน
ลงทะเบียนในเทอมถัดไป หรือมีมำตรฐำนคุณภำพ นับได้ว่ำเป็นเรื่องสำคัญที่ฝ่ำยวิชำกำรควรมีกำรพัฒนำ
คุณภำพงำนบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง เป็นกำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรให้ดีขึ้นกว่ำที่มำตรฐำนกำหนด
เพื่อให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจจำกกำรปฏิบัติงำน
๓. มีระบบฐำนข้อมูลของนักศึกษำที่ยื่นเอกสำรเทียบโอนรำยวิชำอย่ำงเป็นระบบสำมำรถ
เรียกดูสถิติกำรขอยื่นเอกสำรได้
๔. เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนใหม่สำมำรถเริ่มปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
และรวดเร็ว มีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำน ลดภำระของผู้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำนในกำรสอนงำน
๕. ลดข้อผิดพลำดจำกกำรทำงำนที่ไม่เป็นระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๖. สำมำรถช่วยประหยัดงบประมำณในกำรใช้กระดำษของคณะฯ ได้
๗. เป็ น สื่ อ ในกำรประสำนงำน เพรำะมี ก ำรเชื่ อ มโยงควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งบุ ค คลหรื อ
หน่ ว ยงำน เมื่ อ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงหรื อ มี ปั ญ หำเกิ ด ขึ้ น สำมำรถน ำเข้ ำมำใช้ ในกำรประชุ ม หำรื อ
ประสำนงำนร่วมกันในกำรพัฒนำปรับปรุงงำนในครั้งต่อไปได้
๘. ลดเวลำและขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของคำร้อง
๙. สำมำรถปฏิบัติงำนเป็นกระบวนงำนถัดไปอย่ำงมีระบบแบบแผนมำกยิ่งขึ้น
๑๐.จำกกำรตรวจสอบคำร้องเทียบโอนรำยวิชำ ในขั้นสุดท้ำยด้วยมือ และคอยแก้ไขงำนเมื่อมี
ปัญหำเปลี่ยนเป็นกำรใช้ระบบในกำรตรวจสอบเองได้โดยอัตโนมัติ
๑๑.จำกแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ เป็นเน้นกำรป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดซ้ำขึ้นอีก
๑๒.จำกปฏิบัติงำนเท่ำที่ได้รับมอบหมำย ด้วยวิธีกำรเดิม ๆ เป็นกำรปรับปรุงคุณภำพงำนให้
สนองตอบควำมต้องกำรของนั กศึกษำ หรือกระบวนงำนถัด ไปได้ดียิ่ งขึ้นอยู่เสมอตำมวงจร Plan-DoCheck-Act
๑๓. จำกตัดสินใจโดยใช้ควำมรู้สึก เป็น ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริง และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิง
สถิติที่สำมำรถเห็นเป็นรูปธรรมได้จำกระบบเทียบโอนรำยวิชำที่ได้พัฒนำขึ้น
กล่ำวได้ว่ำ หลังจำกได้นำระบบจัดกำรฐำนข้อมูลเทียบโอนสำหรับนักศึกษำหลักสูตร 4 ปีเทียบ
โอน คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม มำประยุกต์ใช้ ในกำรยื่นคำร้องเทียบโอน
รำยวิชำแทนกำรยื่นด้วยกระดำษ สำมำรถลดระยะเวลำในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องคำร้อง และลดกำร
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ส่งคืนคำร้องกลับคืนไปให้นักศึกษำแก้ไขได้อย่ำงประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังสำมำรถยกระดับคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน ลดต้น ทุน กระดำษ ลดระยะเวลำของกระบวนกำรทำงำนได้ปริมำณงำนที่ต รงตำมเวลำที่
กำหนด และเพิ่มประสิทธิของผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงยั่งยืนเท่ำนั้น เนื่องจำกมีกำรค้นคว้ำและสร้ำงสรรค์องค์
ควำมรู้ ใหม่ ๆ เข้ำไปในกระบวนกำรปฏิบัติงำน และกำรสร้ำงให้มีทั้งควำมรู้ มีทักษะในกำรเป็นนักคิด
มีแรงจูงใจภำยในตนเอง มีควำมเป็นผู้นำ และมีค่ำนิยมในกำรปฏิบัติที่มีคุณภำพมำตำฐำน ซึ่งจะนำ
ควำมทันเหตุกำรณ์มำสู่คณะฯ ได้อย่ำงยั่งยืนกลำยเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ ๑
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