คู่มือปฏิบัติงานผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
สานักวิชาศึกษาทั่วไป

ณัฐพงษ์ เพชรดีทน

สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2558

คำนำ

คู่มือปฏิบัติงานผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป สานักวิชาศึกษาทั่วไปจัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สานักวิชาศึกษา
ทั่วไป ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสาคัญในการสนับสนุน พัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประสานงานการจัดการเรียนการสอนสานักวิชา
ศึกษาทั่วไปในปัจจุบันเป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน และให้
ผู้ปฏิบัติงานประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติตนให้เหมาะสม มีเทคนิคการ
ปฏิบัติงาน มีความมั่นใจในการทางาน และสามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตามที่มุ่งหวัง นอกจากนี้ยังใช้
เป็นคู่มือของการให้คาแนะนาอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ตลอดจนใช้ในการอ้างอิง สาหรับผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
ผู้จัดทาหวังว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ และใช้ประกอบการปฏิบัติงานใน
แต่ละภาคการศึกษาได้เป็นอย่างดี หากมีข้อเสนอแนะหรือผิดพลาดประการใด ผู้จัดทาขอน้อมรับเพื่อ
ปรับปรุงในโอกาสต่อไป
ณัฐพงษ์ เพชรดีทน
27 เมษายน 2558

ข

สำรบัญ

คานา
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ
3. ข้อตกลงเบื้องต้น
4. นิยามคาศัพท์เฉพาะ
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. โครงสร้างองค์กรของสานักวิชาศึกษาทั่วไป
2. โครงสร้างการบริหารของสานักวิชาศึกษาทั่วไป
3. โครงสร้างการปฏิบัติงานของสานักวิชาศึกษาทั่วไป
4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
5. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
บทที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน
1. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
2. วิธีการปฏิบัติงาน
3. สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
4. แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน
1. การวิเคราะห์ SWOT ในการปฏิบัติงาน
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
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บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2. ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายการแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ข คาอธิบายศัพท์ และอักษรย่อที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ค ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
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176
177
181
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สำรบัญตำรำง

ตารางที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 2 การออกแบบกระบวนงานการประสานรายวิชาศึกษาทั่วไป
ตารางที่ 3 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 1 สารวจและจัดทาสถิตินักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ตารางที่ 4 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 2 จัดทาแผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
ตารางที่ 5 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานจัดประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ตารางที่ 6 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 4 สารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน
ตารางที่ 7 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 5 จัดทาและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 8 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 6 ประสานงานการสอนของอาจารย์ผู้สอน
ตารางที่ 9 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 7 จัดทาและตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสอน
ตารางที่ 10 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 8 ประสานงานการจัดทาต้นฉบับข้อสอบ
ตารางที่ 11 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 9 ประสานงานการตรวจกระดาษคาตอบ
ตารางที่ 12 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 10 ประสานงานอาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนนนักศึกษา
ตารางที่ 13 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 11 ประสานการรับรองผลการเรียน
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ตารางที่ 14 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 12 ประสานงานการส่งรายงานผลการเรียน
ตารางที่ 15 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 13 ประสานงานการส่งรายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5)
ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายในการประสานงานจัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายนอกการประสานงานจัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 18 การตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร และข้อมูลที่จัดเก็บประจาภาคการศึกษาต้น
ตารางที่ 19 การตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร และข้อมูลที่จัดเก็บประจาภาคการศึกษาปลาย
ตารางที่ 20 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 21 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 22 เกณฑ์การคิดภาระงานด้านปริมาณ
ตารางที่ 23 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านปริมาณงาน
ตารางที่ 24 ระดับสมรรถนะที่คาดหวังด้านสมรรถนะหลัก
ตารางที่ 25 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการบริการที่ดี
ตารางที่ 26 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ตารางที่ 27 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตารางที่ 28 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการทางานเป็นทีม
ตารางที่ 29 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการยืดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
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และจริยธรรม

ตารางที่ 30
ตารางที่ 31
ตารางที่ 32
ตารางที่ 33
ตารางที่ 34
ตารางที่ 35
ตารางที่ 36
ตารางที่ 37

ระดับสมรรถนะที่คาดหวังด้านสมรรถนะประจากลุ่มงาน
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านความเข้าใจผู้อื่น
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
ปัญหาของขั้นตอนการทางาน และแนวทางแก้ไขปัญหา
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ตารางที่ 38 ปัญหาจากปัจจัยภายนอก หรือภายปัจจัยในองค์กร
และแนวทางแก้ไขปัญหา
ตารางที่ 39 ปัญหาของหลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขปัญหา
ตารางที่ 40 ปัญหาของวิธีการ และแนวทางแก้ไขปัญหา
ตารางที่ 41 ปัญหาของเงื่อนไข และแนวทางแก้ไขปัญหา
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ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6
ภาพที่ 7
ภาพที่ 8
ภาพที่ 9
ภาพที่ 10
ภาพที่ 11
ภาพที่ 12
ภาพที่ 13
ภาพที่ 14
ภาพที่ 15
ภาพที่ 16
ภาพที่ 17
ภาพที่ 18
ภาพที่ 19
ภาพที่ 20
ภาพที่ 21
ภาพที่ 22
ภาพที่ 23
ภาพที่ 24
ภาพที่ 25
ภาพที่ 26

โครงสร้างองค์กรของสานักวิชาศึกษาทั่วไป
โครงสร้างการบริหารของสานักวิชาศึกษาทั่วไป
โครงสร้างการปฏิบัติงานของสานักวิชาศึกษาทั่วไป
ผังกระบวนงานการประสานรายวิชาศึกษาทั่วไป
การสร้างแฟ้มจัดเก็บไฟล์เอกสาร
การตั้งชื่อแฟ้มจัดเก็บเอกสาร
การตั้งชื่อแฟ้มจัดเก็บเอกสารย่อย
ผังขั้นตอนการสารวจและจัดทาสถิตินักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
การเลือกเมนูวิชาที่เปิดสอน
รายการการสืบค้นรายวิชาที่เปิดสอน
การเลือกปีการศึกษาและภาคการศึกษาของรายวิชาที่เปิดสอน
การป้อนรหัสรายวิชาที่เปิดสอน
รายการค้นหารายวิชา
การเลือกรหัสวิชาเพื่อแสดงรายละเอียดการลงทะเบียน
รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอน
แบบสรุปจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ผังขั้นตอนการจัดทาแผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
การเลือกเมนูปฏิทินการศึกษา
รายการการสืบค้นปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินการศึกษาประจาปีการศึกษา
แผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
ผังขั้นตอนการประสานงานจัดประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
แบบเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา
ผังขั้นตอนการสารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน
แบบสารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน
ผังขั้นตอนการจัดทาบัญชีรายชื่ออาจารย์ผู้สอนประจารายวิชาศึกษาทั่วไป
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แบบบันทึกรายชื่ออาจารย์ผู้สอนประจารายวิชาศึกษาทั่วไป
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ประกาศจัดตั้งให้สานักวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยงานกลาง
รับผิดชอบการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ (สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ,
2548ก) และมีผ ลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2548 นั้น ส านักวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้มีการศึกษาและ
พั ฒ นารายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ เ ป็ น วิ ช าบู ร ณาการ และได้ ป ระกาศใช้ ห ลั ก สู ต รวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) จานวน 22 รายวิชา (สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ,
2548ข) โดยแบ่งตามกลุ่มวิชา คือ 1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 5 รายวิชา 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 11 รายวิชา 3) กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 รายวิชา โดยเริ่มจัดการเรียนการ
สอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 จนครบรอบปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ พ.ศ. 2553 สานัก
วิชาศึกษาทั่วไปได้ปรับปรุ งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553) โดยบูรณาการ
คุณลั กษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลั ยขอนแก่น และสอดคล้ องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จานวน 17 วิชา โดยแบ่งกลุ่มวิชาตามแนวคิดการพัฒนาคุ ณลักษณะ
บัณฑิตจากวิชาศึกษาทั่วไป คือ 1) การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง มี 4 รายวิชา 2) การคิดเชิง
วิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ มีวิชาบังคับ 2 รายวิชา วิชาเลือก 2 รายวิชา 3) กลุ่มวิชาคุณธรรมจริยธรรม
คุณค่าของชีวิตในสังคม มีวิชาบังคับ 2 รายวิชา วิชาเลือก 1 รายวิชา 4) กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา มีวิชาบังคับ 2 รายวิชา วิชาเลือก 2 รายวิชา 5) กลุ่มวิชาความรอบรู้ และการปรับตัวในยุค
โลกาภิวัฒน์ มีวิชาบังคับ 2 รายวิชา วิชาเลือก 4 รายวิชา โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน (สานักวิชาศึกษาทั่วไป, 2553)
การจั ดการเรี ยนการสอนรายวิ ชาศึ กษาทั่ วไปในอดี ตถึ งปั จจุ บั น ส านั กวิ ชาศึกษาทั่ วไปได้
ดาเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 5 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิ ทยาลั ย ขอนแก่ น ทุ ก หลั ก สู ต ร โดยมุ่ ง เน้ น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส่ งเสริ ม และพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ครอบคลุมถึง การจัดหาผู้สอนที่เหมาะสม การจัดกลุ่มผู้เรียน การจัด
ตารางสอนและห้องเรียน การประสานงานการสอนของอาจารย์ การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์การเรียน
การสอน และการสนับสนุนการผลิตสื่อและตาราสาหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป (มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
2548)
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จากการดาเนินการดังกล่าวสานักวิชาศึกษาทั่วไปได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของผู้ประสานงาน
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะทาหน้าที่เชื่อมการทางานระหว่างสานักวิชาศึกษาทั่วไป คณะกรรมการบริหาร
และพัฒ นารายวิช า อาจารย์ผู้ สอน คณะ และหน่ว ยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจแนวทางการ
ดาเนินงานการบริหารและจัดการเรียนการสอนของสานักวิชาศึกษาทั่วไป แต่การดาเนินการดังกล่าว
ยังขาดระบบ ไม่มีมาตรฐานการทางาน ประกอบกับผลการประเมินความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
2557 พบว่าด้านการปฏิบัติงานประสานงานรายวิชามีโอกาสความเสี่ยงจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับสูงมาก
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากความเสี่ยงนั้นเกิดขั้นอยู่ในระดับสูง (สานักวิชาศึกษาทั่วไป, 2556ค)
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของปั ญ หาดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ จั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านผู้
ประสานงานรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ส านั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ส าหรั บ ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ผู้
ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทราบขั้นตอนการทางาน ทราบหลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติงาน เทคนิคการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน และใช้ประโยชน์
เป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำคู่มือ
2.1 เพื่อให้ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบขั้นตอนการ
ประสานงานรายวิชา
2.2 เพื่อให้ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปทราบหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน และเทคนิค
ประสานงานรายวิชา
2.3 เพื่อให้ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปปฏิบัติงานเป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน
3. ข้อตกลงเบื้องต้น
การประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปนี้ครอบคลุมเฉพาะขั้นตอนการประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนโดย
สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. นิยำมคำศัพท์เฉพำะ
4.1 ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง ผู้ประสานงานรายวิชาที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้
ในแต่ละภาคการศึกษา และมีบทบาทหน้าที่ตามที่สานักวิชาศึกษาทั่วไปกาหนด
4.2 รายวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง รายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่รับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอนโดยสานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
5.1 ผู้ปฏิบัติงานประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปปฏิบัติงานได้ตรงตามขั้นตอน ถูกระเบียบ
และเป็นระบบ
5.2 ส านั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปมี ร ะบบการท างานการประสานงานรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ มี
ประสิทธิภาพ
5.3 สานักวิชาศึกษาทั่วไปลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานประสานรายวิชา
ศึกษาทั่วไป

บทที่ 2
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ผู้เขียนได้แสดง
รายละเอียดโครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดตามลาดับหัวข้อ ดังนี้
1. โครงสร้างองค์กรของสานักวิชาศึกษาทั่วไป
สานักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นองค์กรภายใต้การกากากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
สื่ อ สารองค์ ก ร และการบริ ห ารงานอยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการอ านวยการ โดยมี
ผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีรองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายวิ ชาการ รองผู้ อ านวยการฝ่ ายพั ฒนาคุ ณภาพ เป็ นผู้ รั บผิ ดชอบการบริ หารงานของแต่ ละฝ่ าย
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 1

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

ผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรของสานักวิชาศึกษาทั่วไป
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2. โครงสร้างการบริหารของสานักวิชาศึกษาทั่วไป
สานักวิชาศึกษาทั่วไปมีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป
เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของสานักวิชาศึกษาทั่วไป และเป็นผู้ บังคับบัญชา มีรองผู้อานวยการ
3 ฝ่าย คือ 1) รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร 2) รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ 3) รองผู้อานวยการฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของแต่ละฝ่าย ซึ่งแต่ละงานได้มีการกาหนดชื่อตาแหน่ง
ในสายงานของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สานักวิชาศึกษาทั่วไป

ฝ่ายบริหาร

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ฝ่ายวิชาการ

- ธุรการและการเจ้าหน้าที่
- คลังและพัสดุ
- อาคาร สถานที่/โสตทัศนูปกรณ์
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- แผนและงบประมาณ
(บริหารความเสี่ยง, ข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ)
- การกากับดูแลองค์กรที่ดี

- ทะเบียนเรียนและประเมินผล
- บริการ/พัฒนานักศึกษา/แลกเปลี่ยน
นักศึกษาต่างชาติ
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- การจัดการเรียนการสอน
(ด้านผู้สอน,ด้านพัฒนาอาจารย์,
ด้านบริหารจัดการรายวิชา)
- บริหารงานวิจัย
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
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- ประกันคุณภาพการศึกษา
(IQA, EdPEx)
- การประกันคุณภาพรายวิชา
ตามกรอบ TQF
- การติดตามประเมินผลการจัด
การเรียนการสอน (ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์, ประเมินคุณภาพการสอน,
ประเมินผลการเรียนรู้,ประเมิน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ SCL)
- การพัฒนาองค์กรเพื่อการเรียนรู้

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารของสานักวิชาศึกษาทั่วไป
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3. โครงสร้างการปฏิบัติงานสานักวิชาศึกษาทั่วไป
การบริหารสานักวิชาศึกษาทั่วไปมีผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบการ
บริหารงานของสานักวิชาศึกษาทั่วไป และเป็นผู้บังคับบัญชา มีรองผู้อานวยการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย
1) รองผู้ อานวยการฝ่ ายบริ ห าร 2) รองผู้ อานวยการฝ่ ายวิช าการ 3)รองผู้ อานวยการฝ่ ายพัฒ นา
คุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของแต่ละฝ่าย ซึ่งแต่ละงานได้มีการกาหนดผู้ปฏิบัติง านตาม
ตาแหน่งในสายงานในแต่ละฝ่าย รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 3
สานักวิชาศึกษาทั่วไป
(รศ. สุภาพ ณ นคร)

- ธุรการและการเจ้าหน้าที่
1
(น.ส. ภัสราภรณ์ พรหมเทพ)
- คลังและพัสดุ
3
(นางปิยะธิดา ศานติสิริรัฐ)
1
(นางฑึตึฐา เค้าปัญญา)
- อาคาร สถานที่/โสตทัศนูปกรณ์
7
(นายวิบูลย์ เศษภักดี)
4
(นายเขษมศักดิ์ เบ็ญจศิล)
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5
(นายจักรินทร์ ศิลารัตน์)
- แผนและงบประมาณ
(บริหารความเสี่ยง, ข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ)
6
(น.ส. สุธาสินี โคตรสีทา)
- การกากับดูแลองค์กรที่ดี
1
(น.ส. ภัสราภรณ์ พรหมเทพ)

- ทะเบียนเรียนและประเมินผล
2
( น.ส. อรฤดี ศรีเสน)
2
(น.ส. สุจิรา ศรีสวัสดิ์)

- ประกันคุณภาพการศึกษา
(IQA, EdPEx)
2
(น.ส.พัชนี สมพงษ์)

- บริการ/พัฒนานักศึกษา/แลกเปลี่ยน
นักศึกษาต่างชาติ
2
(นายณัฐพงษ์ เพชรดีทน)
2
(น.ส. อรอุมา วนาไชย์)

- การประกันคุณภาพรายวิชา
ตามกรอบ TQF
2
(น.ส.พัชนี สมพงษ์)
- การติดตามประเมินผลการจัด
การเรียนการสอน (ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์, ประเมินคุณภาพการสอน,
ประเมินผลการเรียนรู้,ประเมิน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ SCL)
2
(น.ส. ฤทัยรัตน์ ศรีธรรมวงษ์)

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2
(น.ส. นวรัตน์ กาลังเลิศ)
- การจัดการเรียนการสอน
(ด้านผู้สอน,ด้านพัฒนาอาจารย์,
ด้านบริหารจัดการรายวิชา)
2
(นายณัฐพงษ์ เพชรดีทน)
2
(น.ส. จุฬาลักษณ์ ธรรมวรรณ)
2
(น.ส. สุนิสา อ่อนตา)
2
(น.ส. อรอุมา วนาไชย์)
2
(น.ส. จันทร์จิรา เหลาราช)
2
(น.ส. สุจิรา ศรีสวัสดิ์)
- บริหารงานวิจัย
2
(น.ส. สุจิรา ศรีสวัสดิ์)
2
(น.ส. จุฬาลักษณ์ ธรรมวรรณ)
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
5
(นายชัยมงคล เล่งตระกูล)

หมายเหตุ

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
2
(นางจินตนา กนกปราน)

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
(รศ.ดร. สมพงษ์ ธรรมถาวร)

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
(รศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด)

1 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
7 ตาแหน่งนายช่างเทคนิค

2 ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
5 ตาแหน่งนักสารสนเทศ

- การพัฒนาองค์กรเพื่อการเรียนรู้
2
(น.ส. กานต์ธีราณัจสิ์ อุดมฤทธิ์)
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3 ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
6 ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ภาพที่ 3 โครงสร้างการปฏิบัติงานของสานักวิชาศึกษาทั่วไป
พ
ร
ห
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4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานงานรายวิช าศึกษาทั่วไป ปฏิบัติงานภายใต้ ฝ่ายวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคการศึกษา การประสานงานจัดทากาหนดการเรียนการสอน การจัดทาแบบลงเวลาการสอน
การประสานงานการสอนของอาจารย์ผู้สอน การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์การเรียนการสอน การสนับสนุน
การผลิตสื่อและตาราสาหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป การประสานขอเอกสารแสดงภาระงานด้านการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน การประสานงานการขอสอนชดเชยของอาจารย์ผู้สอน การจัดทาและตรวจสอบ
หลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน การประสานงานการจัดทาต้นฉบับข้อสอบ การประสานงาน
การตรวจกระดาษคาตอบ การประสานงานอาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนนนักศึกษา การประสานงาน
การส่งใบส่งผลการศึกษา การประสานงานการ ส่งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)
และหน้าที่อื่นๆ ที่สานักวิชาศึกษาทั่วไปกาหนด
5. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทาง
วิช าการในการดาเนิ น งานบริ ห ารและจั ดการเรียนการสอน โดยมีลั กษณะงานในด้านต่างๆ ตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งในสายงานนักวิชาการศึกษา ดังนี้
5.1 ด้านการปฏิบัติการ
5.1.1 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา(มคอ. 3) เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายการจัด
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.1.2 สารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตินักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
5.1.3 ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
มาเป็นแนวทางในการพัฒนางานบริหารและจัดการเรียนการสอน
5.1.4 การให้บริการวิชาการต่างๆ เช่น การให้คาแนะนานักศึกษา อาจารย์ผู้สอน
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานบริหารและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
5.2 ด้านการวางแผน
5.2.1 วางแผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมวางแผนการทางานของ
สานักวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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5.3 ด้านการประสานงาน
5.3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ป ระสานงานรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา คณะ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
5.3.2 ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ นักศึกษา อาจารย์
ผู้สอน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
5.4 ด้านการบริการ
5.4.1 ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น ทางด้านการบริหารและจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการประสานงานรายวิชา เพื่อให้
ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
5.4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับการบริหาร
และจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกสานักวิชาศึกษาทั่วไปรับทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของสานักวิชาศึกษาทั่วไป และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน
1. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป จาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมีระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และเนื่องจากอาจมี ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ เอกสารที่เกี่ยวข้องออกเพิ่มเติม ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปจึงควรติดตาม
อยู่เสมอเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ลาดับ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 186/2549)
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
แห่งชาติ (Thai Qualifications
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
Framework for Higher Education,
TQF:HEd)
3
กรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบาย
ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักด้านการผลิตบัณฑิต
(ฉบับที่ 3/2551) เรื่อง กรอบคุณลักษณะบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และนโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
กาหนดการดาเนินงานด้านการเรียน
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
การสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจาปีการศึกษา
ในภาพรวม
ที่จัดการเรียนการสอน
5
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
เอกสารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553)
6
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใน
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 853/2546)
โครงการพิเศษร่วมกับหลักสูตรปกติ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ในโครงการพิเศษร่วมกับหลักสูตรปกติ

12

ตารางที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ลาดับ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
7
การเทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปพ.ศ. 2548 กับรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2553
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9

ระบบการจัดการศึกษา, การลงทะเบียน
เรียน, การเพิ่มและถอนรายวิชา,
การศึกษาแบบร่วมเรียน, ระดับคะแนน
ตัวอักษร ความหมายและค่าคะแนน,
การวัดและประเมินผลการศึกษา,
การสอบ, การลา และการพ้นสภาพ
นักศึกษา
เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา

10

การอนุญาตให้นักศึกษาลาหยุดเรียน
โดยไม่ถือเป็นวันลา

11

การใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน
ประกอบการลา

12

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประจาภาคของนักศึกษา

13

อัตราค่าตอบแทนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 864/2553) เรื่อง การเทียบเท่ารายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2548 กับรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553
- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 225/2555) เรื่อง การเทียบเท่ารายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2548 กับรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553
(เพิ่มเติม)
- ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเครื่องแบบ
และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2547
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 265/2539)
เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุญาตให้นักศึกษาลาหยุดเรียน
โดยไม่ถือเป็นวันลา
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 440/2542)
เรื่อง การใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน
ประกอบการลาและกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสอบ
ประจาภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547
- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 61/2553)
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป สานักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ตารางที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ลาดับ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
14 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนารายวิชา
15

มาตรฐานอาจารย์สอนวิชาศึกษาทั่วไป

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 559/2556)
เรื่อง แก้ไขบัญชีแนบท้ายตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 61/2553)
- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1958/2553)
เรื่อง มาตรฐานอาจารย์สอนวิชาศึกษาทั่วไป
สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 739/2554)
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานอาจารย์สอนวิชาศึกษา
ทั่วไป สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. วิธีการปฏิบัติงาน
การประสานงานวิชามีกระบวนการปฏิบัติบัติงานในแต่ละภาคการศึกษา ครอบคลุมตั้งแต่การ
มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา การประสานงาน
จัดทากาหนดการเรียนการสอน การจัดทาแบบลงเวลาการสอน การประสานงานการสอนของอาจารย์
ผู้สอน การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์การเรียนการสอน การสนับสนุนการผลิตสื่อและตาราสาหรับรายวิชา
ศึกษาทั่วไป การประสานขอเอกสารแสดงภาระงานด้านการสอนของอาจารย์ผู้สอน การประสานงาน
การขอสอนชดเชยของอาจารย์ผู้สอน การจัดทาและตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน
การประสานงานการจัดทาต้นฉบับข้อสอบ การประสานงานการตรวจกระดาษคาตอบ การประสานงาน
อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนนนักศึกษา การประสานงานการส่ง ใบส่งผลการศึกษา การประสานงาน
การส่งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) และหน้าที่อื่นๆ ที่สานักวิชาศึกษาทั่วไปกาหนด
จึงได้มีการออกแบบกระบวนงานการประสานรายวิชาศึกษาทั่วไป รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 4
และตารางที่ 2
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สารวจและจัดทาสถิตินักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

จัดทาแผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป

ประสานงานจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา

สารวจความต้องการใช้
วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน

ต้องการ

ไม่ต้องการ
งานพัสดุดาเนินการ จัดซื้อ
วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน

จัดทาและตรวจสอบเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานการสอน

เปลี่ยนแปลง

ของอาจารย์ผู้สอน

ไม่เปลี่ยนแปลง
จัดทาและตรวจสอบหลักฐาน
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน

ประสานงานการขอสอน
ชดเชยของอาจารย์ผู้สอน

ประสานงานการจัดทาต้นฉบับข้อสอบ

ประสานงานการตรวจกระดาษคาตอบ

ประสานงานอาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนนนักศึกษา

ประสานการรับรองผลการเรียน

ไม่รับรอง

รับรอง
ประสานงานการส่งใบส่งผลการศึกษา

ประสานงานการส่งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)

ภาพที่ 4 ผังกระบวนงานการประสานรายวิชาศึกษาทั่วไป
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ตารางที่ 2 การออกแบบกระบวนงานการประสานรายวิชาศึกษาทั่วไป

ลาดับ

ผังกระบวนงาน

1

เอกสาร
อ้างอิง

ระยะ
เวลา

แบบ AC 604

30
นาที

ตรวจสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
ที่เปิดสอนในระบบ มข. 30
ที่เปิดสอน

2

แบบ AC 605
จัดทาแผนการบริหารจัดการรายวิชา

3

แบบ AC 606
ประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคการศึกษา

4

แบบ AC 607
สารวจความต้องการใช้
วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน
ไม่ต้องการ

30
นาที

90
นาที

7
วัน

ผู้เกี่ยวข้อง
อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่ม
การเรียน

คณะกรรมการ
บริหารและ
พัฒนารายวิชาฯ

ประสาน
การจัด
ประชุม

เสนอแนะ
แนวทางการ
ดาเนินงาน

แจ้งปฏิทิน
การสอน
และ มคอ. 3

ประสาน
การสารวจ
ข้อมูล

แจ้งรายการ
วัสดุ สื่อ
เอกสาร
การสอน

แจ้งรายการ
วัสดุ สื่อ
เอกสาร
การสอน

ผู้ประสานงาน
รายวิชา

ศูนย์
คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่
อาคารและ
สถานที่

เจ้าหน้าที่
พัสดุ

เจ้าหน้าที่
การเงิน

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ผู้อานวยการ

คณะกรรมการ
อานวยการ

สารวจ
จากระบบ
มข. 30

จัดทาแผน
ตามปฏิทิน
การศึกษา

ลงนาม
บันทึก
ข้อความ

จัดเตรียม

ห้องประชุม

ดาเนินการ
จัดซื้อ/
จัดจ้าง

ดาเนินการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ

ลงนาม
รับรอง
เอกสาร

อนุมัติ

ต้องการ

15

16

ลาดับ

ผังกระบวนงาน

5
จัดทาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

6
ตรวจสอบข้อมูล
การจัดการเรียนการสอน

เอกสาร
อ้างอิง

ระยะ
เวลา

แบบ AC 608,
609, 610,
611, 612 และ
625
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ตารางที่ 2 การออกแบบกระบวนงานการประสานรายวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ประสานงาน
รายวิชา

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่ม
การเรียน

คณะกรรมการ
บริหารและ
พัฒนารายวิชาฯ

7
วัน

จัดทา
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบ
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบ
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

แบบ AC 613
และ 620

105
วัน

ประสานงาน
อาจารย์และ
นักศึกษา

ดาเนินการสอน
ตามกาหนดการ
เรียนการสอน

กากับติดตาม
การจัดการ
เรียนการสอน

แบบ AC 614

7
วัน

ตรวจสอบ
เอกสาร
คาร้อง

แก้ไขข้อมูล

2
วัน

ตรวจสอบ
ภาระงาน
ด้านการสอน

ตรวจสอบ
หลักฐาน
และลงนาม

ศูนย์
คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่
อาคารและ
สถานที่

เจ้าหน้าที่
พัสดุ

เจ้าหน้าที่
การเงิน

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ผู้อานวยการ

ดูแลความ
เรียบร้อยของ
ห้องเรียน

ไม่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
แก้ไขข้อมูล

7
ตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสอน

แบบ AC 625
แบบ AC 626

อนุมัติ

ดาเนินการ
เบิกจ่ายค่า
ตอบแทน

ลงนาม
รับรอง
เอกสาร

อนุมัติ

คณะกรรมการ
อานวยการ
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ตารางที่ 2 การออกแบบกระบวนงานการประสานรายวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)

ลาดับ

ผังกระบวนงาน

8

เอกสาร
อ้างอิง

ระยะ
เวลา

แบบ AC 629
และ 630

15
วัน

แบบ AC 627,
633, 634,
637 และ 638

10
วัน

แบบ AC 612

5
วัน

ประสานงานการจัดทา
ต้นฉบับข้อสอบ

9
ประสานงานการตรวจกระดาษคาตอบ

10
ประสานงานอาจารย์ผู้สอน
บันทึกคะแนนนักศึกษา

11

แบบ AC 109
และ 612

ไม่รับรอง

ประสานการรับรองผลการเรียน

7
วัน

ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ประสานงาน
รายวิชา

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่ม
การเรียน

ศูนย์
คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่
อาคารและ
สถานที่

เจ้าหน้าที่
พัสดุ

เจ้าหน้าที่
การเงิน

จัดทา
ต้นฉบับ
ข้อสอบ

ประสาน
การจัดทา
ข้อสอบ

ประสานการ
ตรวจกระดาษ
คาตอบ

ตรวจกระดาษ
คาตอบ
อัตนัย

ประสาน
การบันทึก
คะแนน

บันทึก
คะแนน
นักศึกษา

ประสานการ
จัดส่งสรุป
ผลการเรียน

คณะกรรมการ
บริหารและ
พัฒนารายวิชาฯ

จัดทาเฉลย
ข้อสอบ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ผู้อานวยการ

คณะกรรมการ
อานวยการ

อนุมัติ

ตรวจกระดาษ
คาตอบ
OMR

เบิกจ่ายค่า
ค่าตรวจ
กระดาษ
คาตอบ

ลงนาม
รับรอง
เอกสาร

อนุมัติ

กากับติดตาม
การบันทึก
คะแนน


อนุมัติ

ลงนาม
รับรอง
เอกสาร


อนุมัติ


อนุมัติ

รับรอง
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18
18

ตารางที่ 2 การออกแบบกระบวนงานการประสานรายวิชาศึกษาทั่วไป
ตารางที่ 2 การออกแบบกระบวนงานการประสานรายวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)

ลาดับ

ผังกระบวนงาน

12

เอกสาร
อ้างอิง

ระยะ
เวลา

แบบ AC 110

1
วัน

ประสานงานการส่ง
รายงานผลการเรียน

13

แบบ AC 615
แบบ AC 628
ประสานงานการส่งรายงานผล
การดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)

15 วัน

ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ประสานงาน
รายวิชา

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่ม
การเรียน

ศูนย์
คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่
อาคารและ
สถานที่

เจ้าหน้าที่
พัสดุ

เจ้าหน้าที่
การเงิน

จัดทาใบส่ง
ผลการศึกษา

ทารายงาน
มคอ. 5
ประจากกลุ่ม
การเรียน

ทารายงาน
มคอ. 5
ภาพรวม

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ผู้อานวยการ

ลงนาม
รับรอง
เอกสาร

บันทึก
ผลการเรียน
และลงนาม
รับรอง

ประสานการ

ประสาน
การจัดทา
มคอ. 5

คณะกรรมการ
บริหารและ
พัฒนารายวิชาฯ

ดาเนินการ
เบิกจ่ายค่า
ตอบแทน

ลงนาม
รับรอง
เอกสาร

อนุมัติ

คณะกรรมการ
อานวยการ
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3. สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การประสานงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มีสิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
โดยจาแนกตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ดังนี้
3.1 ขั้นตอนที่ 1 สารวจและจัดทาสถิตินักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มีสิ่งที่
ควรคานึงในการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 1 สารวจและจัดทาสถิตินักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ลาดับที่
1

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
กรอกข้อมูลในระบบ มข. 30 เพื่อสืบค้น
รายวิชาให้ถูกต้อง

2

นักศึกษามีการลงทะเบียนเพิ่ม ถอน เปลี่ยน
กลุ่มจากเดิม และลงทะเบียนเรียนช้า

3

วัน เวลาเรียน ในระบบ มข. 30
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกข้อมูล
ขั้นที่ 4 ปีการศึกษา และภาคการศึกษา
- ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกข้อมูล
ขั้นที่ 5 รหัสรายวิชา 6 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค
- ควรมีการตรวจสอบข้อมูล ของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน 3 ระยะ ดังนี้
1) ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
2) หลังวันลงทะเบียนวิชาเรียนช้า
และเพิ่มวิชาเรียนช้า
3) หลังวันถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W
- กรณีที่ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนในบางกลุ่ม
การเรียนให้ตรวจสอบข้อมูลกับผู้ดูแลระบบ
ทะเบียนเรียน มข. 30 ของสานักวิชาศึกษา
ทั่วไป
- ควรมีการพิมพ์หน้าเว็บเพจรายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอน เพื่อใช้ในการอ้างอิง
- ให้ตรวจสอบข้อมูลกับผู้ดูแลระบบทะเบียน
เรียน มข. 30 ของสานักวิชาศึกษาทั่วไป
- ให้ ป ระสานแจ้ ง ประธานคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนารายวิชาที่เกี่ยวข้องทราบ
และดาเนินการต่อไป
- ให้ป ระสานแจ้ ง อาจารย์ ป ระจ ากลุ่ ม เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงกาหนดวันเวลา
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ตารางที่ 3 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 1 สารวจและจัดทาสถิตินักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
ลาดับที่
4

5

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
กลุ่มการเรียน มีการขอเปิดเพิ่มเติม
จากเดิม

การบันทึกข้อมูลสถิตินักศึกษาลงทะเบียน
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรมีการพิมพ์หน้าเว็บเพจรายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอน เพื่อใช้ในการอ้างอิง
- ให้ตรวจสอบข้อมูลกับผู้ดูแลระบบทะเบียน
เรียน มข. 30 ของสานักวิชาศึกษาทั่วไป
- ให้ ป ระสานแจ้ ง ประธานคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนารายวิชาที่เกี่ยวข้องทราบ
และดาเนินการต่อไป
- ควรมี ตั้ง ชื่อไฟล์ ให้แสดงถึงสถิติ การแก้ไ ข
ข้อมูล และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้
เช่ น สถิ ติ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า
000 130 มีการแก้ไข ครั้งที่ 4 ให้ตั้งชื่อไฟล์
เป็ น สถิ ติ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า
000 130 แก้ไข 4

3.2 ขั้นตอนที่ 2 จัดทาแผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป มีสิ่งที่ควรคานึงในการ
ปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาแผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
ลาดับที่
1

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การเลือกดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา

2

การจัดทาแผนการประสานงานรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
การบันทึกข้อมูลแผนการประสานงาน
รายวิชาศึกษาทั่วไป

3

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- เลื อ กดาวน์ โ หลดปฏิ ทิ น การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี และปีการศึกษาให้ตรง
- การก าหนดระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านให้
อ้างอิงจากปฏิทินการศึกษาเป็นหลัก
- ควรมี ตั้ง ชื่อไฟล์ ให้แสดงถึงสถิติ การแก้ไ ข
ข้อมูล และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้
เช่ น แผนการประสานงานวิ ช า 000 130
มีการแก้ไขครั้งที่ 4 ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นแผนการ
ประสานงานวิชา 000 130 แก้ไข 4
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3.3 ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา มีสิ่งที่ควร
คานึงในการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา
ลาดับที่
1

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การกาหนดวัน เวลา และวาระการประชุม

2

การประสานจองห้องจัดประชุม

3

การจัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุม

4

จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรเลื อ กจั ด ประชุ ม วั น อั ง คารถึ ง วั น ศุ ก ร์
ควรหลี ก เลี่ ย งการจั ด ประชุ ม หลั ง ช่ ว ง
วันหยุ ดราชการ เนื่องจากต้องมี การเตรีย ม
เอกสารล่ว งหน้ า และมีการประสานยื นยั น
การเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 1 วัน
- ส่วนใหญ่มักใช้ช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.
เนื่ อ งจากผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
อาจารย์ผู้สอน และมีภาระงานสอนไม่ตรงกัน
- ควรมีการขอใช้ห้องให้สอดคล้องกับจานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม และควรมีการจองการใช้
ห้องประชุมล่วงหน้า
- ควรมี ก ารจั ด ท าบั น ทึ ก ตามระเบี ย บงาน
สารบรรณ
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการ
ประชุ ม วั น จั ด ท าบั น ทึ กข้อความ รหัส วิ ช า
ชื่อวิชา วัน เวลา สถานที่ จัดประชุม
- ควรมีการประสานกับประธานคณะกรรมการ
คณะบริหารรายวิ ชาถึงรายการของเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
- ควรมี ก ารจั ด เตรี ย มเอกสารให้ ค รบตาม
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม และเอกสารสารอง
จานวน 1 ชุด
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ตารางที่ 5 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา (ต่อ)
ลาดับที่
5

6

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การจัดเตรียมการเลี้ยงรับรอง (ถ้ามี)

การจัดทารายงานการประชุม

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรประสานงานสั่งอาหารอาหารว่างและ
เครื่องดื่มให้ครบตามจานวนผู้แจ้งยืนยันเข้า
ร่วมประชุม
- ให้จัดส่งสาเนาบันทึกข้อความเชิญประชุม
พร้อมกับแนบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้งาน
บริหารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายต่อไป
- ควรมีการจัดทารายงานการประชุม ให้แล้ว
เสร็จภายใน 7 วันหลังวันประชุม โดยเสนอ
ต่ อ ประธานคณะกรรมการคณะบริ ห าร
รายวิชาพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

3.4 ขั้นตอนที่ 4 สารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน มีสิ่งที่ควรคานึงในการ
ปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 4 สารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน
ลาดับที่
1

2

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
การแจกแบบสารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ - เพื่อความรวดเร็วในสารวจความต้องการใช้
เอกสารการสอน
วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน ให้จัดส่งเอกสาร
ทางอีเมล์ และให้อาจารย์ผู้สอนส่ งรายการ
ตอบกลับทางอีเมล์
การสรุปรายการสอบวัสดุ สื่อ เอกสารการ
- ควรสรุ ป ข้ อ มู ล แยกระหว่ า งรายการที่ มี
สอนจากแบบสารวจ
คงเหลื ออยู่ เดิ ม สามารถน ากลั บ ไปใช้ ไ ด้ อี ก
และรายการที่ ต้ อ งประสานงานพั ส ดุ เ พื่ อ
ดาเนินการเสนอจัดซื้อ/จัดจ้าง ต่อไป
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ตารางที่ 6 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 4 สารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน
ลาดับที่
3

4
5

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การประสานงานพัสดุดาเนินการเสนอ
จัดซื้อ/จัดจ้าง

การรับวัสดุ สื่อ เอกสารการสอน
จากงานพัสดุ
การจัดส่งวัสดุ สื่อ เอกสารการสอน

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรมี ก าสอบถามกั บ งานพั ส ดุ ถึง วั น ที่ จ ะ
ได้รับพัสดุที่ทาการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- ควรมีการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบ
ถึงความคืบหน้าในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- ควรมีการตรวจนับให้ครบตามรายการก่อน
ลงนามรับพัสดุให้เรียบร้อย
- ควรมีการทารายการจัดส่งพัสดุให้อาจารย์
ผู้สอนลงนามเพื่อให้เป็นหลักฐานในการรับ
พัสดุจากสานักวิชาศึกษาทั่วไป

3.5 ขั้นตอนที่ 5 จัดทาและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีสิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
และแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 5 จัดทาและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลาดับที่
1

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การจัดทาบัญชีรายชื่ออาจารย์ผู้สอนประจา
รายวิชาศึกษาทั่วไป

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรตรวจสอบฐานข้ อ มู ล อาจารย์ ผู้ ส อน
รายวิชาศึกษาทั่วไปประจาภาคการศึกษา
- ตรวจสอบการสะกดรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
และการใช้คานาหน้านามตามตาแหน่งทาง
วิชาการ หรือใช้อักษรย่อตาแหน่งทางวิชาการ
รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข
- ตรวจสอบคณะ หมายเลขโทรศัพ ท์ และ
อีเมล์ ให้ถูกต้องก่อนจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อและ
รายละเอียดของอาจารย์ผู้สอน
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ตารางที่ 7 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขัน้ ตอนที่ 5 จัดทาและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
ลาดับที่
2

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การจัดทากาหนดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป

3

การจัดทาแบบลงเวลาการสอน

4

การจัดทาแบบลงชื่อเข้าชั้นเรียนนักศึกษา

5

การจัดทาแบบบันทึกคะแนนนักศึกษา

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรตรวจสอบจากรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ. 3) ฉบับที่มีการปรับใช้ปัจจุบัน
- ควรระบุวันสอนชดเชยในกาหนดการเรียน
- ควรมีการจัดทา (ร่าง) แบบลงเวลาการสอน
ประจากลุ่มการเรียน โดยอ้างอิงรายละเอียด
จากกาหนดการเรียนการสอนประจาวิชา
- ควรเสนอ (ร่าง) แบบลงเวลาการสอนให้
อาจารย์ ผู้ สอนประจ ากลุ่ ม ตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนจัดพิมพ์แบบลงเวลาการสอน
- ควรดาวน์ โหลดรายชื่ อจากระบบก่อนวั น
เปิดภาคการศึกษา 1 วัน เพื่อจะได้ข้อมูลที่
ใกล้เคียงมากที่สุด
- ควรจัดรูปแบบรายชื่อนักศึกษาและระบุวัน
เรี ย นทั้ ง วิ ช า 1.5 และ 3 ชั่ ว โมง/สั ป ดาห์
ให้สอดคล้องตามกาหนดการเรียนการสอน
- ควรมีการเพิ่มตารางท้ายรายชื่อ ประมาณ
8-10 ช่อง เพื่อรองรับกรณีนักศึกษาเข้าเรียน
แต่ลงทะเบียนช้าไม่ปรากฏชื่อในระบบ
- ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล รายชื่ อ ให้ เ ป็ น
ปัจจุบันอีกครั้งในช่วงวันสอบกลางภาค
- ควรมีการจัด ทา(ร่าง) แบบบันทึกคะแนน
นั ก ศึ ก ษา โดยใช้ โ ปรแกรม Microsoft
Office Excel และตรวจสอบรายละเอียด
การประเมินผลในรายละเอียดของรายวิช า
(มคอ. 3) เสนอคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนารายวิชาตรวจสอบความเหมาะสมก่อน
ส่งไฟล์ให้อาจารย์ผู้สอน
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ตารางที่ 7 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 5 จัดทาและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
ลาดับที่
6

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การบันทึกไฟล์เอกสารต่างๆ

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรตั้งชื่อไฟล์ให้แสดงถึงสถิติการแก้ไขข้อมูล
และสามารถเรี ย กดู ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง ได้ เช่ น
แบบลงเวลาการสอน 000 130 กลุ่ม 1 มีการ
แก้ไข ครั้งที่ 5 ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น แบบลงเวลา
การสอน 000 130 กลุ่ม 01 แก้ไข 5

3.6 ขั้นตอนที่ 6 ประสานงานการสอนของอาจารย์ผู้สอน มีสิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
และแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 6 ประสานงานการสอนของอาจารย์ผู้สอน
ลาดับที่
1

2

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การจัดการเรียนการสอนตามกาหนด
การเรียนการสอน

การขอสอนชดเชยของอาจารย์ผู้สอน

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ ผู้ส อนให้ต รงตามกาหนดการเรีย น
การสอนประจาวิชา
- หากมีการงดการเรียนการสอน ควรมีการ
บั น ทึ ก เพื่ อ จะได้ ป ระสานอาจารย์ ผู้ ส อน
พิจารณาสอนชดเชย
- ควรส่งไฟล์แบบขอสอนชดเชยให้อาจารย์
ผู้สอนตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้ได้
จัดเตรียมเอกสารหากประสงค์จัดสอนชดเชย
- ควรมีการตรวจสอบหัวข้อที่จัดสอนชดเชย
ให้สอดคล้องกับกาหนดการเรียนการสอน
- ควรประสานจองห้องเรียนชดเชยให้เหมาะสม
กับจานวนนักศึกษาที่จัดสอนชดเชย
- ควรมีการประสานอาจารย์ผู้สอนให้จัดส่ง
แบบขอสอนชดเชยล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันจัด
สอนชดเชย และต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบ
กาหนดการสอนชดเชยล่วงหน้า

26

ตารางที่ 8 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 6 ประสานงานการสอนของอาจารย์ผู้สอน (ต่อ)
ลาดับที่
3

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
การตรวจสอบการลงชื่ออาจารย์ผู้สอน
- ควรมี ควรตรวจสอบการจัด การเรียนการ
ในแบบลงเวลาการสอนประจากลุ่มการเรียน สอนของอาจารย์ผู้สอนให้ตรงตามที่จัด การ
เรียนการสอนจริง
- หากมีการสอนชดเชย ให้ใส่คาว่า สอนชดเชย
ในช่องหมายเหตุ
- หากมีการงดการเรียนการสอน และไม่ได้
จัดสอนชดเชย ควรทาเครื่องหมายกากบาท
ลงในช่ อ งลงชื่ อ สอน และใส่ ค าว่ า งดการ
เรียนการสอน ในช่องหมายเหตุ

3.7 ขั้นตอนที่ 7 จัดทาและตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน มีสิ่งที่ควรคานึงใน
การปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 7 จัดทาและตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน
ลาดับที่
1

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบแบบลงเวลาการสอน และ
แบบขอสอนชดเชยประจาวิชา

2

การจัดทาหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การสอนอาจารย์พิเศษ

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรมีการตรวจสอบการลงนามในเอกสาร
แบบลงเวลาการสอนให้ตรงตามที่จัดสอนจริง
- กรณี มี ก ารขอสอนชดเชย ให้ แ นบแบบ
ขอสอนชดเชยท้ายแบบลงเวลาการสอนแยก
ในแต่ละกลุ่มการเรียน
- ค านวณค่ า ตอบแทนตามรายชื่ ออาจารย์
พิเศษ กรณีสอนมากกว่า 1 กลุ่ม ให้รวมชั่วโมง
ภาระงานสอนทุ กกลุ่ ม การเรี ย นที่ ส อนจริ ง
ตามที่ ร ะบุ ใ นแบบลงเวลาการสอน และ
คานวณค่าตอบแทนของอาจารย์ แต่ ละท่ าน
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ตารางที่ 9 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 7 จัดทาและตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน (ต่อ)
ลาดับที่
2

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การจัดทาหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การสอนอาจารย์พิเศษ (ต่อ)

3

การจัดทาหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การสอนอาจารย์ประจา สังกัดคณะ

4

การจัดทาหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การสอนอาจารย์สงั กัดสานักวิชาศึกษาทั่วไป

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนยังไม่มีชื่อในระบบ
การเงิ น ให้ ป ระสานแจ้ ง อาจารย์ ผู้ ส อนส่ ง
สาเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และสาเนา
บั ต รประชาชน อย่ า งละ 1 ฉบั บ จั ด ส่ ง
เจ้าหน้าที่การเงินดาเนินการบันทึกข้อมูลใน
ระบบทางการเงินต่อไป
- ควรมี ก ารคิด ภาระงานด้ า นการสอนจาก
คณะของอาจารย์ผู้สอน หากต่ากว่าเกณฑ์ให้
คานวณหักส่วนต่างภาระงานก่อน
- ค านวณค่ า ตอบแทนตามรายชื่ ออาจารย์
ผู้สอน กรณีสอนมากกว่า 1 กลุ่ม ให้รวมชั่วโมง
ภาระงานสอนทุ กกลุ่ ม การเรี ย นที่ ส อนจริ ง
ตามที่ ร ะบุ ใ นแบบลงเวลาการสอน และ
คานวณค่าตอบแทนของอาจารย์ แต่ ละท่ าน
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนบรรจุใหม่ หรือยังไม่
มีชื่อในระบบการเงิน ให้ประสานแจ้งอาจารย์
ผู้ ส อนส่ ง ส าเนาบั ญ ชี ธ นาคารไทยพาณิ ช ย์
และสาเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
จั ด ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ด าเนิ น การบั น ทึ ก
ข้อมูลในระบบทางการเงินต่อไป
- ไม่ต้องจัดทาหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การสอน เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
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ตารางที่ 9 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 7 จัดทาและตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน (ต่อ)
ลาดับที่
5

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การจัดส่งหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การสอน

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ให้ดาเนินการจัด เรียงเอกสารของอาจารย์
ผู้สอนเป็นรายบุคคล ในแต่ละรายวิชา กรณี
สอนมากกว่า 1 กลุ่ ม ให้จัด เรียงตามลาดั บ
กลุ่มการเรียน ดังนี้
1) หลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
2) แบบลงเวลาการสอน และแบบขอสอน
ชดเชยประจากลุ่มการเรียน
3) แบบลงเวลาการสอน และแบบขอสอน
ชดเชยประจากลุ่มการเรียน (ถ้ามี)

3.8 ขั้นตอนที่ 8 ประสานงานการจัดทาต้นฉบับข้อสอบ มีสิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
และแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 8 ประสานงานการจัดทาต้นฉบับข้อสอบ
ลาดับที่
1

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การประสานขอต้นฉบับข้อสอบประจา
รายวิชา

2

การประสานคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนารายวิชาจัดทาต้นฉบับข้อสอบ

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรตรวจสอบกาหนดวันสอบของรายวิชา
ในปฏิทินการศึกษา และระบบ มข. 30
- ควรมีการประสานแจ้งกาหนดการจัดส่งให้
คณะกรรมการบริ ห ารและพั ฒ นารายวิ ช า
จั ด ท าต้ น ฉบั บ ข้ อ สอบทราบก าหนดการ
ล่วงหน้าในการจัดเตรียมต้นฉบับข้อสอบ
- ควรมี ก ารจั ด ประชุ ม เพื่ อ วิ พ ากษ์ และ
พิจารณาความเหมาะสมของต้นฉบับข้อสอบ
- เอกสารในการประชุม (ร่าง) ข้อสอบ เป็น
เอกสารลับทางราชการ ควรรวบรวมเก็บคืนที่
คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาที่
เกี่ยวข้องทันทีที่เลิกประชุม
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ตารางที่ 10 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 8 ประสานงานการจัดทาต้นฉบับข้อสอบ (ต่อ)
ลาดับที่
2

3

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การประสานคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนารายวิชาจัดทาต้นฉบับข้อสอบ (ต่อ)

จัดส่งต้นฉบับข้อสอบ

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรมี ก ารตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
ต้นฉบับก่อนจัดส่งให้สานักวิชาศึกษาทั่วไป
ดังนี้
1) การระบุประเภทการสอบ
2) การระบุปีการศึกษา ภาคการศึกษา
3) วัน เวลาสอบ
3) จานวนข้อสอบครบตามที่ระบุไว้
4) การสะกดคาถูกต้อง
5) การจัดขนาดอักษรและรูปแบบข้อสอบ
- ควรบรรจุต้นฉบับใส่ซองปิดผนึก ประทั บ
ข้อความ “ลับ” เสนอผู้อานวยการสานักวิชา
ศึกษาทั่วไป

3.9 ขั้นตอนที่ 9 ประสานงานการตรวจกระดาษคาตอบ มีสิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
และแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 9 ประสานงานการตรวจกระดาษคาตอบ
ลาดับที่
1

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบข้อมูลจานวนซองข้อสอบ
ประจาวิชา

2

การจัดเรียงซองข้อสอบที่จัดสอบแล้ว
ตามลาดับหมายเลขซอง

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรตรวจสอบจานวนซองข้อสอบในแต่ละ
รายวิชาให้ถูกต้อง
- หากพ้นกาหนดการจัดสอบแล้ว 2 วันทาการ
คณะยังไม่ส่งข้อสอบกลับคืนให้ประสานไปยัง
คณะที่จัดสอบเพื่อติดตามส่งข้อสอบกลับคืน
- ควรจัดเรียงซองข้อสอบตามหมายเลขซอง
ข้อสอบ จากหมายเลขมากที่สุดไปยังเลขน้อย
ที่สุด กองละ 10 ซอง เพื่อความสะดวกใน
การคัดแยกกระดาษคาตอบ
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ตารางที่ 11 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 9 ประสานงานการตรวจกระดาษคาตอบ (ต่อ)
ลาดับที่
3

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การตรวจนับกระดาษคาตอบตามใบลงชื่อ
เข้าสอบแต่ละห้องสอบ

4

การประสานตรวจกระดาษคาตอบปรนัย
แบบ OMR (Optical Mark Reader)

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรเปิ ด ซองข้ อ สอบตามหมายเลขซอง
ข้ อ สอบ จากหมายเลขน้ อ ยที่ สุ ด ไปยั ง
หมายเลขมากที่สุด
- เปิดซองข้อสอบแล้วตรวจใบลงชื่อเข้าสอบ
และตรวจนับกระดาษคาตอบให้ครบตามใบ
ลงชื่อเข้าสอบ
- ตรวจสอบจานวนนักศึกษาที่เข้าสอบ และ
ขาดสอบ แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก
รายละเอียดของการจัดซองข้อสอบ
- ให้ เ ขีย นหมายเลขซองข้ อสอบลงบริ เ วณ
มุมบน ด้านขวาของใบลงชื่อเข้าสอบ
- จัดเรียงใบลงชื่อเข้าสอบตามหมายเลขซอง
ข้อสอบ แล้วสาเนา 1 ชุด จัดเก็บไว้ที่สานัก
วิชาศึกษาทั่วไป
- ควรประสานขอเฉลยข้ อ สอบจากคณะ
กรรมการบริ ห ารและพั ฒ นารายวิ ช า ที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้ดินสอ 2B ระบายเฉลยลงใน
กระดาษแบบ OMR และบรรจุใส่ซองเฉลย
จานวน 1 ซอง
- จัดทาบันทึกข้อความขอส่งตรวจกระดาษ
คาตอบแบบ OMR ส่ง ศูน ย์ คอมพิ ว เตอร์ใน
การตรวจกระดาษคาตอบ
- ควรตรวจนั บ ซองบรรจุ ก ระดาษค าตอบ
ปรนัยแบบ OMR ให้ครบก่อนส่งตรวจ
- ควรจัดส่งบันทึกข้อความไปพร้อมกับซอง
กระดาษค าตอบ ซองเฉลยค าตอบ และ
ประสานรับคะแนนการตรวจกระดาษคาตอบ
ตามกาหนด ต่อไป
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ตารางที่ 11 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 9 ประสานงานการตรวจกระดาษคาตอบ (ต่อ)
ลาดับที่
5

6

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การประสานรับคะแนนการตรวจ
กระดาษคาตอบปรนัยแบบ OMR

การประสานตรวจกระดาษคาตอบอัตนัย

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรมี ก ารก าหนดวั น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั น
ประชุมพิจาณาผลการเรียน
- ควรตรวจสอบจานวนของกระดาษคาตอบ
และจัดเรียงคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน
นักศึกษาให้เรียบร้อยก่อนจัดส่งให้อาจารย์
ผู้สอน
- หากนั ก ศึ ก ษาขาดสอบ ให้ พิ ม พ์ ค าว่ า
“ขาดสอบ” ด้วยปากกาสีแดงในช่องหมายเหตุ
- คะแนนกระดาษคาตอบปรนัย แบบ OMR
นั ก ศึ ก ษาบางคนอาจไม่ พ บคะแนนสอบ
เนื่ อ งจากระบายรหั ส ประจ านั ก ศึ ก ษาไม่
ถูก ต้ อ ง ให้ต รวจสอบจากกระดาษค าตอบ
ของนั ก ศึ ก ษา โดยจะมี ค ะแนนพิ ม พ์ ไ ว้ ที่
กระดาษคาตอบทุกแผ่น
- ควรประสานขอเฉลยข้ อ สอบจากคณะ
กรรมการบริ ห ารและพั ฒ นารายวิ ช า ที่
เกี่ยวข้อง
- คัดแยกกระดาษคาตอบตามกลุ่มการเรียน
จัดเรียงตามใบลงชื่อเข้าเรียน หากนักศึกษา
ขาดสอบ ให้เขียนคาว่า “ขาดสอบ”
ด้วยปากกาสีแดง ในช่องหมายเหตุ
- จั ด ท า บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม ข อ ส่ ง ต ร ว จ
กระดาษค าตอบอั ต นั ย ส่ ง อาจารย์ ผู้ ส อน
ประจากลุ่มตรวจกระดาษคาตอบ
- ควรจัดส่งบันทึกข้อความไปพร้ อมกับซอง
กระดาษค าตอบ ซองเฉลยค าตอบ และ
ประสานรับคะแนนการตรวจกระดาษคาตอบ
ตามกาหนด ต่อไป
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ตารางที่ 11 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 9 ประสานงานการตรวจกระดาษคาตอบ (ต่อ)
ลาดับที่
7

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การขอเบิกค่าตรวจกระดาษคาตอบอัตนัย

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรจั ดส่ ง บั น ทึ กข้อความขอเบิ กค่า ตรวจ
กระดาษคาตอบอัตนัยไปพร้อมกับกระดาษ
คาตอบอั ต นั ย เพื่ อให้ อาจารย์ ผู้ ส อนกรอก
ข้อมูล และส่งเอกสารขอเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ต่อไป
- ควรตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสาร
ขอเบิกค่าตรวจกระดาษคาตอบอัตนัย ดังนี้
1) ชื่ออาจารย์ผู้สอน (ผู้เบิก)
2) วิชาที่เบิกค่าตรวจกระดาษคาตอบ
3) จานวนกระดาษคาตอบที่เบิก
ค่าตรวจกระดาษคาตอบ
4) การคานวณค่าตรวจกระดาษคาตอบ
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด

3.10 ขั้นตอนที่ 10 ประสานงานอาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนนนักศึกษา มีสิ่งที่ควรคานึงในการ
ปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 10 ประสานงานอาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนนนักศึกษา
ลาดับที่
1

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การจัดส่งคะแนนสอบของนักศึกษา

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรจัดส่งคะแนนสอบของนักศึกษาให้กับ
อาจารย์ผู้สอนประจากลุ่ม โดยยึดรายชื่อตาม
แบบบันทึกคะแนน
- กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ มี ค ะแนนสอบให้ เ ติ ม
สีเหลือง ลงในช่องคะแนน และระบุสาเหตุ
ที่ไม่มีคะแนนลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้
1) ขาดสอบ
2) เลื่อนสอบ
3) ถอนรายวิชา
4) พ้นสภาพ
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ตารางที่ 12 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 10 ประสานงานอาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนนนักศึกษา
ลาดับที่
2

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การแจ้งอาจารย์ผสู้ อนทราบกาหนดการส่ง
คะแนนนักศึกษา

3

การตรวจสอบการส่งแบบบันทึกคะแนน

4

จัดพิมพ์แบบบันทึกคะแนนนักศึกษาประจา
กลุ่มการเรียน

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรมี ก ารแจ้ ง ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนทราบ
กาหนดการส่งคะแนนนักศึกษาล่วงหน้า
- หากพ้นกาหนดการส่งคะแนนแล้วอาจารย์
ผู้ ส อนไม่ ส่ ง คะแนน ให้ ด าเนิ น การติ ด ตาม
ทุกๆ 3 วันทาการ
- ควรมีการตรวจสอบการบันทึกค่าคะแนน
ในแต่ละกลุ่มการเรียน ดังนี้
1) นักศึกษาไม่มีคะแนน
2) นักศึกษาได้ 0 คะแนน
3) การใส่ทศนิยม 1 หรือ 2 ตาแหน่ง
- ควรมีตรวจสอบค่าคะแนนสูงสุด ต่าสุด
และค่าเฉลี่ยเลขคณิต ให้ถูกต้อง
- ควรมีการตรวจนับจานวนนักศึกษาให้
ถูกต้องตามระบบ มข. 30
- ควรจั ด พิ ม พ์ เ อกสาร 1 ชุ ด เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
หลักฐานอ้างอิง
- ควรจัดเรียงเอกสารเรียงตามลาดับของกลุ่ม
การเรียนจากลาดับน้อยไปหามาก
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3.11 ขั้นตอนที่ 11 ประสานการรับรองผลการเรียน มีสิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน และ
แนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 11 ประสานการรับรองผลการเรียน
ลาดับที่
1

2

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การจัดทาแบบรายงานผลการเรียน
ประจารายวิชา

การเสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
รายวิชาพิจารณาผลการเรียน

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรมีการตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบ
แบบรายงานผลการเรียนประจารายวิชา ดังนี้
1) รหัส และชื่อรายวิชา
2) ภาคการศึกษา และปีการศึกษา
3) สัดส่วนการประเมิน
4) ค่าคะแนน Max Min Mean และ SD.
- ควรมีการตรวจสอบ และกรอกข้อมูลในแต่
ละกลุ่มการเรียน ดังนี้
1) ชื่ออาจารย์ผู้สอน
2) คณะของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
3) จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
4) จานวนผลการเรียนของนักศึกษา
5) จานวนรวมผลการเรียนในแต่ละ
กลุ่มการเรียนต้องตรงกับจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
- กรณีที่นักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I ให้เขียน
คาชี้แจงลงในช่องหมายเหตุ
- ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนารายวิชาเพื่อพิจารณาผลการเรียน
- หากที่ประชุมมีมิติให้ทบทวนผลการเรียนให้
ด าเนิ น การประสานอาจารย์ ผู้ ส อนประจ า
กลุ่มการเรียนทบทวนผลการเรียนนักศึกษา
ตามมติ ก่อนจัดทาแบบรายงานผลการเรียน
- ควรเสนอประธานคณะกรรมการบริหาร
และพั ฒ นารายวิช า ตรวจสอบก่อนลงนาม
รับรองในแบบรายงานผลการเรียน
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ตารางที่ 13 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 11 ประสานการรับรองผลการเรียน (ต่อ)
ลาดับที่
3

4

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การเสนอผู้อานวยการพิจารณาผลการเรียน

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรเสนอแบบรายงานผลการเรี ย นต่ อ
ผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป ภายใน 1
วั น ท าการ หลั ง ประธานคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนารายวิชาลงนาม
- หากผู้ อ านวยการส านั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
พิจารณาเอกสารแล้วไม่รับรองผลการเรียน
ให้ประสานคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
รายวิ ช าทบทวนผลการเรีย นนั กศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะ ก่อนจัดทาแบบรายงานผลการ
เรียนฉบับปรับปรุง และเสนอรับรองผลการ
เรียนต่อไป
การเสนอคณะกรรมการอานวยการพิจารณา - ควรตรวจสอบแบบรายงานผลการเรียนที่
ผลการเรียน
ลงนามแล้วเสนอเอกสารเพื่อพิจารณารับรอง
ผลการเรีย นก่อนวั น ประชุ ม คณะกรรมการ
อานวยการ อย่างน้อย 1 วันทาการ
- หากเสนอแบบรายงานผลการเรียนไม่ทัน
วันประชุมคณะกรรมการอานวยการ สานัก
วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปจะใช้ วิ ธี ก ารเวี ย นเอกสาร
รับรองผลการเรียน โดยใช้เวลาในการเวียน
พิจารณาประมาณ 5 วันทาการ
- หากที่ประชุมมีมติไม่รับรองผลการเรียนให้
ประสานคณะกรรมการบริ หารและพั ฒ นา
รายวิชาทบทวนผลการเรียนนักศึกษาตามมติ
ก่ อ นจั ด ท าแบบรายงานผลการเรี ย นฉบั บ
ปรับปรุง และเสนอรับรองผลการเรียนต่อไป
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3.12 ขั้นตอนที่ 12 ประสานงานการส่งรายงานผลการเรียน มีสิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
และแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 14
ตารางที่ 14 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 12 ประสานงานการส่งรายงานผลการเรียน
ลาดับที่
1

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การประสานคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนารายวิชาที่เกี่ยวข้องบันทึกผลการเรียน
ประจารายวิชาผ่านเว็บ

2

การประสานจัดพิมพ์ใบส่งผลการศึกษา
ประจากลุ่มการเรียน

3

การตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบส่งผลการศึกษา

4

การประสานผู้เกี่ยวข้องลงนามรับรอง
ใบส่งผลการศึกษา

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรมี ก ารประสานแจ้ ง มติ ใ ห้ ป ระธาน
คณะกรรมการบริหารและพัฒ นารายวิชาที่
เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วันเมื่อผลการเรียนได้รับ
การพิจารณารับรองผลการเรียน เพื่อ บันทึก
ผลการเรีย นผ่า นเว็ บ ตามที่เสนอพิจ ารณา
รับรอง
- ควรมีการจัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์เพื่อ
รองรับการจัดพิมพ์ใบส่งผลการศึกษา ดังนี้
1) กระดาษ A4
2) เครื่องพิมพ์เอกสาร
3) ตลับผงหมึกสาหรับการพิมพ์เอกสาร
4) คลิปดาสาหรับหนีบกระดาษ
- เมื่ อ จั ด พิ ม พ์ เ รี ย บร้ อ ย แล้ ว ให้ จั ด เรี ย ง
เอกสารตามล าดั บ หมายเลขกลุ่ ม การเรีย น
จากน้ อยไปหามาก แล้ วใช้ คลิป ด าหนี บ มุ ม
เอกสารรวมเป็นรายวิชา
- ควรมีการตรวจนับจานวนผลการเรียน และ
จานวนนักศึกษาในใบส่งผลการศึกษาให้ตรง
กับแบบรายงานผลการเรียน
- ควรเสนอประธานคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนารายวิชาที่เกี่ยวข้องผู้ที่ต้องลงนาม
ในเอกสารให้เรี ย บร้อ ยทุ กแผ่ น ก่อ นเสนอ
ผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไปลงนามใน
เอกสารตามลาดับ
- ควรมี ก ารตรวจสอบการลงนามรั บ รอง
เอกสารให้ครบทุกแผ่น
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ตารางที่ 14 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 12 ประสานงานการส่งรายงานผลการเรียน (ต่อ)
ลาดับที่
5

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การประสานส่งต้นฉบับใบส่งผลการศึกษา
ให้สานักทะเบียนและประมวลผล

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรจั ด เรี ย งเอกสารตามล าดั บ หมายเลข
กลุ่มการเรียนจากน้อยไปหามาก
- ควรมี การตรวจนั บ ใบส่ ง ผลการศึ ก ษาให้
ครบทุกกลุ่มการเรียนแล้วใช้คลิปดาหนีบมุม
เอกสารรวมเป็นรายวิชา
- ควรส าเนาเอกสารใบส่ ง ผลการศึกษาทุ ก
กลุ่มการเรียน จานวน 1 ชุด เพื่อจัดเก็บไว้
เป็นเอกสารอ้างอิงที่สานักวิชาศึกษาทั่วไป
- ประสานจัดส่งต้นฉบับให้ให้สานักทะเบียน
และประมวลผล และใช้เวลาประมาณ 1 วัน
ท าการเพื่ อบั น ทึ กข้อ มู ล และแสดงผลการ
เรียนให้นักศึกษาทราบในระบบ

3.13 ขั้นตอนที่ 13 ประสานงานการส่งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) มีสิ่งที่
ควรคานึงในการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 15
ตารางที่ 15 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 13 ประสานงานการส่งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)
ลาดับที่
1

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
การประสานอาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรมีการประสานแจ้งกาหนดวันส่งรายงาน
ผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)
ให้อาจารย์ผู้สอนทราบล่วงหน้า
- ควรมีการเตรียมแบบฟอร์ม รายงานผลการ
ด าเนิ นการของรายวิ ชา (มคอ. 5) แยกไฟล์
เอกสารเป็ นรายกลุ่ มการเรียน ในแต่ ละภาค
การศึกษา และปีการศึกษา
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ตารางที่ 15 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 13 ประสานงานการส่งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) (ต่อ)
ลาดับที่
2

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
ผู้ประสานรายวิชาจัดส่งข้อมูลแบบรายงาน
ผลการเรียน และผลการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน

3

จัดทาและส่งรายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา มคอ. 5

4

จัดทาหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรมี ก ารจั ด ส่ ง ไฟล์ แบบรายงานผลการ
เรียน และผลการประเมิน การจั ดการเรีย น
การสอน โดยจั ด ส่ ง เป็ น ข้ อมู ล ทุ ก กลุ่ ม การ
เรียน หรือแยกเป็นกลุ่มการเรียนตามความ
เหมาะสม
- เพื่อความรวดเร็วในการดาเนิ นงานอาจมี
การ (ร่า ง) รายงานผลการด าเนิ น การของ
รายวิชา (มคอ. 5) โดยผู้ประสานดาเนินการ
เติ ม ข้อมู ล บางส่ ว นลงในแบบรายงาน เช่ น
ข้อมู ล จ านวนนั กศึกษาลงทะเบี ย น ผลการ
เรียนของนักศึกษา และผลการประเมินการ
จั ด การเรี ย นการสอน ก่ อ นจั ด ส่ ง ไฟล์ ใ ห้
อาจารย์ผู้สอนประจากลุ่มการเรียน
- การจั ด ท ารายงานผลการดาเนิ น การของ
รายวิชา (มคอ. 5) มี 2 ชุด ดังนี้
1) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
(มคอ. 5) ประจ ากลุ่ ม การเรี ย น เป็ น การ
รายงานแยกเป็ น กลุ่ ม การเรีย น จั ด ท าโดย
อาจารย์ผู้สอนประจากลุ่มการเรียน
2) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
(มคอ. 5) ประจารายวิชา เป็นการรายงานใน
ภา พ รว ม ปร ะ จ าวิ ช า จั ด ท า โ ดย ค ณ ะ
กรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา
- ควรมีการจัดทาหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ห ารและพั ฒ นารายวิ ช า
หลังช่วงการบันทึกผลการเรียนผ่านเว็บ และ
ส่งใบส่งผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
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ตารางที่ 15 สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงานและแนวทางการแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 13 ประสานงานการส่งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) (ต่อ)
ลาดับที่
4

สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
จัดทาหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา
(ต่อ)

5

การส่งหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา

แนวทางการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสม
- ควรมี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล ในหลั ก ฐาน
เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ถูกต้อง ดังนี้
1) รหัสวิชา และชื่อรายวิชา
2) ภาคการศึกษา และปีการศึกษา
3) จานวนกลุ่มการเรียนที่เปิดสอน
ในระบบ มข. 30
4) การคานวณค่าตอบแทนการบริหาร
จัดการรายวิชาตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
5) การระบุรายละเอียดค่าตอบแทน
คณะกรรมการเป็นรายบุคคล
6) การลงนามในช่องรับเงินให้ถูกต้อง
และครบถ้วนตามที่ระบุในเอกสาร
- หากผู้ อ านวยการส านั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
พิ จ ารณาเอกสารแล้ ว ไม่ รั บ รองหลั ก ฐาน
เบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทน ให้ ป ระสานคณะ
กรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาหลักฐาน
เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามข้อเสนอแนะก่อน
จั ด ท าหลั ก ฐานเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนฉบั บ
ปรับ ปรุง และเสนอผู้อานวยการสานักวิช า
ศึกษาทั่วไป พิจารณาต่อไป
- ควรมีการจัดเรียงเอกสารให้เรียบร้อยก่อน
ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ตามลาดับ ดังนี้
1) หลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
รายวิชา
2) แบบรายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา มคอ. 5 ประจารายวิชา
จานวน 1 ชุดดาเนินการต่อไป
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4. แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปควรมีการศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผู้จัดทาคู่มือได้ทาการศึกษาค้นคว้า และนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
4.1 ความหมายของการประสานงาน
4.2 ประเภทของการประสานงาน
4.3 รูปแบบของการประสานงาน
4.4 ประโยชน์ของการประสานงาน
4.5 การปฏิบัติตนที่ดีในการประสานงาน
4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน
4.1 ความหมายของการประสานงาน
การประสานงานได้มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์ (2554) ให้ความหมายของการประสานงานไว้ว่า การประสานงาน
หมายถึง การจัดให้คนในองค์กรทางานสัมพันธ์สอดคล้องกันโดยจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบ
วัตตุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององค์กรเป็นหลัก ต้องมีการจัดระเบียบ วิธีการ
ทางาน อีกทั้งความร่วมมือในการการปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่ต้องกระทาให้
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่ทาให้เกิดความสับสน ขัดแย้ง หรือเหลื่อมล้ากัน ทั้งนี้เพื่อให้ งานดาเนินไป
อย่างราบรื่น ทาให้ได้มาซึ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สมิต สัชฌุกร (2553) ให้ความหมายของการประสานงานไว้ว่า การประสานงาน หมายถึง
การจัดระเบียบวิธีการทางาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้าหนึ่งใจ
เดีย ว ไม่ ทาให้ ง านซ้อ นกั น ขั ดแย้ ง กัน หรื อเหลื่ อมล้ ากัน ทั้ง นี้เ พื่อ ให้ ง านดาเนิ นไปอย่ างราบรื่ น
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์การนั้นอย่างสมานฉันท์ และมีประสิทธิภาพ
จากความหมายของการประสานงานที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การประสานงาน หมายถึง
การจัดระเบียบวิธีการทางานให้สอดคล้องกันโดยจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตตุประสงค์
การทางาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นหลัก เพื่อให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่น ทาให้
ได้มาซึ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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4.2 ประเภทของการประสานงาน และการสื่อสารในองค์การ
ประเภทของการประสานงานแบ่งเป็น 2 ประเภท (ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2553;
นิฤมล มณีสว่างวงษ์, 2554; สมิต สัชฌุกร, 2553) ดังนี้
4.2.1 การประสานงานภายในหน่วยงานหรือองค์กรเดียวกัน ซึ่งระบบที่จัดขึ้นสาหรับการ
ประสานงานควรดาเนิ นการจั ดแผนผั งและกาหนดหน้าที่การงานที่ชัดเจน การจัดให้ มีระบบการ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใช้คณะกรรมการร่ว มประชุมปรึกษาหารือ การใช้ เป็นเครื่องมือใน
การควบคุมการปฏิบัติงานให้มีการประสานงานกัน การติดตามสอดส่องการปฏิบัติงานให้เสร็จตาม
กาหนด มีปัญหาหรือข้อขัดข้องใดบ้างและจัดให้มีการประสานงานกัน การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านการ
ประสานงานโดยเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและอานวยความสะดวกให้การประสานงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ดาเนินงาน การจัดการฝึกอบรม การจัดให้
มีหน่วยงานแนะนาปรึกษา การจัดให้มีการมอบอานาจหน้าที่ การจัดให้มีการบารุงขวัญเมื่อปฏิบัติงาน
หน้าที่ดีเพื่อ ใช้เป็นหลักในการให้ความร่วมมือและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
4.2.1 การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานควรจัดให้
มี ก ารก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รให้ ชั ด เจนและเข้ า ใจง่ า ย การใช้ ค ณะกรรมการผสมหรื อ
คณะกรรมการกลางช่วยกลั่นกรองข้อมูลเพื่อขจัดความขัดแย้งและทาให้มีประสบการณ์ดีขึ้น การใช้วิธี
งบประมาณจะสามารถช่วยพิจารณาแยกและป้องกันปัญหาเรื่องการทางานซ้าซ้อนได้ดี
4.3 รูปแบบของการประสานงาน และการสื่อสารในองค์การ
การประสานงานแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ (ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2553; นิฤมล มณีสว่างวงษ์,
2554; สมิต สัชฌุกร, 2553) ดังนี้
4.3.1 การประสานงานแบบเป็นทางการ เป็นการประสานงานมีหลักฐานอ้างอิงมีหลักเกณฑ์
แน่นอน เช่น การประสานงานผ่านบันทึกข้อความซึ่งอาจมีความล่าช้า ขาดความคล่องตัว
4.3.2 การประสานงานแบบไม่ เป็นทางการ เป็ นการประสานงานที่ มี ความยืดหยุ่ นตาม
สถานการณ์ สะดวก คล่องตัว เช่น การประสานงานด้วยวาจา หรือผ่านทางโทรศัพท์ ข้อเสียคืออาจะ
เกิดการเลือกปฏิบัติ เกิดความสับสน และไม่มีหลักฐานอ้างอิง
จากรูปแบบของการประสานงานที่กล่าวมาข้างต้น สรุป ได้ว่าการประสานงานเป็นหน้าที่
ทางด้ า นการจั ด การที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น เพื่ อ ให้ ก ารท างานบรรลุ แ ละประสบความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กาหนด การประสานงานที่ดีจะต้องจัดให้ผู้ที่ทางานร่วมกันมีความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ตรงกัน รับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลอย่างมีคุณภาพ การเลือกใช้การ
ประสานงานจะต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์และสถานการณ์รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค มีการวางแผน
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ปฏิบัติงาน มีระบบการรายงาน การเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
4.4 ประโยชน์ของการประสานงาน
การประสานงานมีประโยชน์ (ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2553; นิฤมล มณีสว่างวงษ์, 2554;
สมิต สัชฌุกร, 2553) ดังนี้
1. ช่วยให้การทางานบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว
2. ช่วยประหยัดเวลาในการทางาน และผลผลิตมากขึ้น
3. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย วัสดุ สิ่งของในการดาเนินงาน
4. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
5. ช่วยสร้างความสามัคคีและความเข้าใจในหมู่คณะ
6. เสริมสร้างขวัญของผู้ปฏิบัติงาน
7. ช่วยลดความขัดแย้งในการทางาน
8. ช่วยเกิดการพัฒนางาน และปรับปรุงอยู่เสมอ
9. ป้องกันการปฏิบัติงานทีซ่ ้าซ้อน
10. การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 การปฏิบัติตนที่ดีในการประสานงาน
การปฏิบัติตนที่ดีในการประสานงานต่อผู้รับบริการมี (สมิต สัชฌุกร, 2553; ยุดา รักไทย,
และ ปานจิตต์ โกญจนาวรรณ, 2553; อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี, 2555) ดังนี้
1. มีจิตบริการ
2. กล่าวต้อนรับ ทักทายด้วยวาจาสุภาพ ไพเราะ และยิ้มแย้มแจ่มใส
3. มีการสอบถาม และรับฟังความต้องการของผู้รับบริการ
4. มีความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการ
5. มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยา และให้คาแนะนาเพิ่มเติม
6. มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว
7. มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ยอมรับความผิดพลาด และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
8. ยอมรับฟังความคิดเห็นและนามาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานครั้งต่อไป
ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของการประสานงานจะเกิดขึ้นได้ ผู้ประสานงานจะต้องมีสานึกรับผิดชอบ
ในหน้าที่ รู้บทบาทของตนเอง มีความรอบคอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตรงต่อเวลา มีการสื่อสาร
ที่ดี ยึดมั่นในคาสัญญา มีความมุ่งมันที่จะทางานให้ประสบความสาเร็จ และทักษะที่จาเป็นของผู้
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ประสานงานที่ต้องหมั่นฝึกฝนตนเองเพื่อเพิ่มทักษะในการประสานงานได้แก่ ทักษะการคิดวางแผน
ดาเนินงานตามขั้นตอน ทักษะในการปฏิบัติตาบทบาทที่เหมาะสมต่อหน้าที่ ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์
ทักษะการฟังและการ ตีความข้อมูล ทักษะการสื่อสารทั้งด้านการพูดและเขียน ทักษะการพิจารณา
ความขัดแย้งและวิธีการแก้ไข และทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน
กัน ตา ศรี ช ลาลั ย (2553) ได้ ทาการศึ กษาแนวทางการพัฒ นาการประสานงานของฝ่ า ย
อานวยการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลอ่างศิลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการ
ประสานงาน ปัญหา และอุปสรรคของฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลอ่างศิลา 2)
หาแนวทางพัฒนาการประสานงาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน
จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า แนวทาง
การพัฒนาการประสานงาน มีการพัฒนาระบบงานเสนอให้จัดระบบงาน กระบวนการให้มีความสอดคล้อง
ในการปฏิบัติงาน และให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและปฏิบัติงานได้
สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ฐิติพันธ์ รักใคร่ (2553) ได้ทาการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด การด้านการ
ประสานงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการ
บริหารจัดการด้านการประสานงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2) ศึกษาแนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการประสานงานของกรมควบคุมโรค และ 3) ศึกษาปัจจัย
ที่มสี ่วนสาคัญทาให้แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการประสานงานของกรม
ควบคุมโรคประสบความสาเร็จ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) บุคลากรที่สังกัดสานักโรคเอดส์
วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2) บุคลากรที่สังกัดสานักงานป้องกันควบคุมโรค รวมทั้ง สิ้น
1,089 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การเก็บรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได้ 907
ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.29 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า 1)
ปัญหาการบริหารจัดการที่สาคัญ คือ กรมควบคุมโรคขาดการกาหนดและมอบหมายอานาจหน้าที่
ด้านการประสานงานให้ผู้บริหารให้ชัดเจน 2) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่
สาคัญ คือ กรมควบคุมโรคควรกาหนดและมอบหมายอานาจหน้าที่ด้านการประสานงานของผู้บริหาร
ให้ชัดเจน รวมทั้งควรแบ่งอานาจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพิ่มมากขึ้น 3) ปัจจัยที่มีส่วนสาคัญทาให้แนว
ทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การประสานงานของกรมควบคุ ม โรคควรประสบ
ความสาเร็จ คือ กรมควบคุมโรคควรกาหนดมาตรการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านการประสานงานของผู้บริหารอย่างรัดกุม
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ละมัย โพธิ์สูง (2554) ได้ทาการศึกษาแนวทางการประสานงานของคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
อุปสรรคการประสานงานของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ จาแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการประสานงานของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอาเภอ จังหวัดขอนแก่น ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอาเภอ จานวน 181 คน 2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลตาบล หรือ
องค์การบริหารส่วนตายล จังหวัดขอนแก่น จานวน 78 คน และ 3) ผู้ทาหน้าที่สาคัญในคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และระดับอาเภอ จานวน 10 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีแนวทาง ผลการวิจัยพบว่าการประสานงานของคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยการประสานงานแบบเป็ น
ทางการ ได้แก่ นโยบายด้านบุคคล ด้านการดาเนินงาน ด้านกิจกรรมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
การประสานงานแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพส่วนบุคคล ด้านวิธีการติดต่อสื่อสาร และ
พบว่าการประสานงานแบบเป็นทางการด้านการดาเนินงาน และกิจกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
สัญชัย เหรียญทอง (2554) ได้ทาการศึกษาการประสานงานด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัย
กับองค์การบริหารส่วนตาบล กรณีศึกษา อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุ ประสงค์
เพื่อศึกษาปัญหาในการประสานงานด้านสาธารณสุขของของสถานีอนามัยกับองค์การบริหารส่วน
ตาบล กรณีศึกษา อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่
สถานีอนามัย และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า สถานีอนามัยกับองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตพื้นที่อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ มีการติดต่อประสานงานกันโดยเน้นโครงการหรือกิจกรรมที่ดาเนินแผนพัฒนาตาบลเป็น
หลัก โดยมีปัจจัยที่สาคัญที่จะทาให้การประสานงานประสบความสาเร็จ คือ ปัจจัยด้านบุ คคล ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความพร้อมในการติดต่อประสานงาน
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านงาน นโยบายของหน่วยงาน ปัจจัยด้านการจัดการ การจัดการทรัพยากร
บริหาร ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ช่วยให้การติดต่อประสานงานบรรลุเป้าหมาย การประสานงานนั้น
เป็นเรื่องสาคัญยิ่งสาหรับองค์การไม่ว่าจะเป็นการประสานงานภายในองค์การหรือการประสานงาน
กับองค์การภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ตาม หากหน่วยงานใดสามารถติดต่อประสานงานระหว่างกัน
และกันได้ราบรื่นก็น่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อรุณี สุขสมเพียร (2552) ได้ทาการศึกษาการเสริมสร้างการประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่
ด้านทะเบียนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาและแนว
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ทางการเสริมสร้างการประสานงานในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองรังสิ ต
อาเภอธัญบุรี จั งหวัดปทุมธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียน
ท้องถิ่นในสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองรังสิต ทั้งหมด 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนท้องถิ่นมีการประสานงานกันในการ
ปฏิบัติงานรวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านระบบการทางานเป็นทีม ด้านระบบการ
บริหารองค์กร และด้านระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยทุกด้านมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันจึงทา
ให้สภาพปัญหาในการประสานงานด้านต่างๆ ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้สานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองรังสิตมีจุดเด่นในการให้บริการประชาชนอยู่ที่การให้บริการด้วยความถูกต้องโปร่งใส
และเป็นธรรม ตลอดถึงมีการจัดระบบการทางานที่เอื้อต่อการทางานเป็นทีม สาหรับในเรื่องที่ควร
ปรั บ ปรุ ง ได้ แก่ ด้ านระบบการบริ ห ารงานภายในหน่ว ยงานควรปรับ ให้ เป็ นไปในแนวราบ ด้า น
บรรยากาศในการทางานควรเสริมสร้างและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วม ตลอดถึงควรจัดให้มีผู้
ประสานงานในแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทางานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น ใน
ส่วนของข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างการประสานงานในการปฏิบัติงาน อาทิ ส่งเสริมบรรยากาศใน
การท างานเป็ น ทีม และกิ จ กรรมที่มุ่ ง เน้ น การทางานเป็น ที ม เสริ มสร้ างวิ นัย แก่เ จ้ าหน้ าที่ ใ นการ
ปฏิบัติงาน ปลูกฝังจิตสานึกความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ ทางานโดยประชุมปรึกษาหารือ และระดม
ความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน และกาหนดผู้ทาหน้าที่ประสานงานให้ชัดเจน เพื่ อให้งาน
ดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจติดตาม และประเมินผลไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
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บทที่ 4
เทคนิคในการปฏิบัติงาน
1. การวิเคราะห์ SWOT ในการปฏิบัติงาน
การประสานงานจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจะสาเร็จตามเป้าหมายภายใต้การ
ดาเนินการเชิงรุกโดยวิเคราะห์ SWOT (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2554) ดังนี้
1. วิเคราะห์สภาพปัจจัยภายใน โดยใช้หลักวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนตามกรอบแนวคิด
แนวคิด McKinsey 7-S Framework ปัจจัย 7 ประการในการประเมินองค์กร รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 16
2. วิเคราะห์สภาพปัจจัยภายนอกใช้หลักวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค โดยใช้หลัก C-PEST
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 17
ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายในการประสานงานจัดการเรียนการสอน
ปัจจัยภายใน
Strategy
กลยุทธ์

Structure
โครงสร้างองค์กร

System
ระบบ

จุดแข็ง (Strength)
1. เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการ
บริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป
2. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
แนวทางของมหาวิทยาลัย
1. มีโครงสร้างองค์กร และโครงสร้าง
การบริหารงานทีช่ ัดเจน

1. มีกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์สาหรับใช้
ในการปฏิบัติงาน
2. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ติดต่อสื่อสาร
3. มีการสื่อสารระหว่างบุคลากรทัง้ แบบ
เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
4. มีการประสานกับหน่วยงานอื่นในการ
พัฒนางาน

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. มีการกาหนดแผนการปฏิบัติงานแต่
ปฏิบัติได้ไม่ครบ
2. ขาดการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

1. ภาระงานมีหลายหน้าที่ทาให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรมีการปฏิบตั ิหน้าทีซ่ ้าซ้อนกัน
3. ขาดการติดตามงานไม่สม่าเสมอ
1. ขาดการนากฎระเบียบ และหลักเกณฑ์
ไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ
2. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่
เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ
3. อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่เพียงพอกับจานวนบุคลากร
4. การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ
มาตรฐานยากต่อการค้นหา
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายในการประสานงานจัดการเรียนการสอน (ต่อ)
ปัจจัยภายใน
Skill
ทักษะ

Shared value
ค่านิยมร่วม
Staff
บุคลากร

Style
รูปแบบ

จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. บุคลากรมีประสบการณ์ในการ
ประสานงานการจัดการเรียนการสอน

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความ
ชานาญด้านประสานงานจัดการเรียน
การสอน
2. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความ
ชานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. บุคลากรขาดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์ในการประสานงาน
การจัดการเรียนการสอน
1. บุคลากรมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 1. บุคลากรบางส่วนไม่สามารถปฏิบัติ
2. บุคลากรมีจติ บริการ
ตามแนวปฏิบัติที่สานักวิชาศึกษาทั่วไป
กาหนดได้ครบถ้วนทุกข้อ
1. มีการทางานเป็นทีม
1. บุคลากรบางส่วนขาดประสบการณ์ใน
2. มีความสามัคคีในองค์กร
ปฏิบัติงานเนื่องจากอายุงานน้อยและ
ขาดความมั่นคงในการทางาน
2. การกระจายภาระงานไม่เท่าเทียมกัน
3. อาจารย์ผสู้ อนมาจากหลากหลายคณะ
และมีศาสตร์ในการจัดการเรียน
การสอนที่แตกต่างกัน
1. ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการบริหาร
1. ผู้บริหารไม่สมารถติดตามงานได้อย่าง
การจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน
3. ผู้บริหารมอบหมายบุคลากรตามความ
ความถนัด
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายนอกการประสานงานจัดการเรียนการสอน
ปัจจัยภายนอก
Customer
ผู้รับบริการ

Politics
สถานการทาง
การเมือง

Environment
สภาพแวดล้อม
Social
สภาพสังคม

Technology
เทคโนโลยี

โอกาส (Opportunity)
1. มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ทุกภาคการศึกษา

อุปสรรค (Threat)
1. นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนตาม
กาหนด ทาให้จานวนนักศึกษา
ไม่ตรงกับการเข้าชั้นเรียน
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมาจาก
หลากหลายคณะทาให้มีทักษะพื้นด้าน
การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
3. นักศึกษาไม่ให้ความสาคัญและเอาใจใส่
ในการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
1. มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายในการ
1. การเปลี่ยนแนวนโยบายบ่อย ๆ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และ
2. การกาหนดนโยบายด้านการบริหาร
ผู้บริหาร
จัดการของผู้บริหาร
2. การกระจายงบประมาณไม่ทั่วถึง
3. ได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าตอบแทน
ส่วนใหญ่สนับสนุนเพิ่มเติมเฉพาะ
การสอนเพิ่มขึ้นจากเดิม
หมวดค่าตอบแทนการสอน
1. ที่ตั้งของอาคารสานักวิชาศึกษาทั่วไป
1. ห้องเรียนบางห้องไม่เหมาะสมกับ
อยู่ใกล้พื้นที่เขตการศึกษา จึงสามารถลง
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
พื้นที่ประสานงานรายวิชาได้อย่างรวดเร็ว
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
1. ผู้บริหารมองเห็นความสาคัญของการ
1. การทางานบางอย่างเกิดความซ้าซ้อน
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ของการจัดทาเอกสาร และไม่เป็นไปใน
2. บุคลากรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
แนวทางเดียวกัน
2. ขาดข้อมูลแสดงสถานะของการ
ปฏิบัติงานเพื่อช่วยพิจารณาตัดสินใจ
ด้านการจัดการได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ
1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการ
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วนไม่รองรับ
สื่อสารทาให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น
การใช้งานสื่อการเรียนการสอน
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปมีบทบาทหน้าที่เชื่อมการทางานระหว่างสานักวิชาศึกษา
ทั่วไป คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา อาจารย์ผู้สอน คณะ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานตามลาดับ ดังนี้
2.1 การจัดเก็บไฟล์เอกสารในคอมพิวเตอร์
2.2 วิธีการปฏิบัติงานประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 การจัดเก็บเอกสารในเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปควรมีการจัดเก็บไฟล์เอกสารในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น
ระบบเพื่อให้งานต่อการปฏิบัติงาน และการสืบค้นไฟล์ทั้ งของตนเอง และกรณีมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
โดยดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 เลื อ กพื้ น ที่ จั ด เก็ บ ไฟล์ เ อกสารในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ต ามความเหมาระสม และ
ดาเนินการสร้างแฟ้มรายวิชา โดยคลิกเมาส์ขวาบริเวณพื้นที่จัดเก็บแฟ้มเอกสาร จะปรากฏกล่อง
ข้อความขึ้นมา เลือกรายการ New และคลิกที่ Folder รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 5

 คลิกเมาส์ขวา
 เลือกรายการ New

 เลือก Folder

ภาพที่ 5 การสร้างแฟ้มจัดเก็บไฟล์เอกสาร
2.1.2 ตั้ ง ชื่ อ แฟ้ ม เอกสารเป็ น รหั ส รายวิ ช า 6 หลั ก ภาคการศึ ก ษา และปี ก ารศึ ก ษา
ตัวอย่างเช่น วิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ให้ตั้งชื่อเป็น
วิชา 000 130 ต้น 56 รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 6
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คลิกเปลี่ยนชื่อแฟ้มเอกสาร

ภาพที่ 6 การตั้งชื่อแฟ้มจัดเก็บเอกสาร
2.1.3 ภายในแฟ้มรายวิชา ควรสร้างแฟ้มเอกสารย่อยเพื่อจัดเก็บไฟล์เอกสารที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน และตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร 12 แฟ้ม รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 การตั้งชื่อแฟ้มจัดเก็บเอกสารย่อย
2.1.3 แฟ้มเอกสารย่อยใช้สาหรับจัดเก็บไฟล์เอกสารที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน และตั้งชื่อ
แฟ้มเอกสาร รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 18 และตารางที่ 19
ตารางที่ 18 การตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร และข้อมูลที่จัดเก็บประจาภาคการศึกษาต้น
ชื่อแฟ้มเอกสาร
01 สถิตินักศึกษาลงทะเบียน
02 แบบ มคอ 3
03 รายชื่ออาจารย์
04 กาหนดการเรียนการสอน

การตั้งชื่อไฟล์เอกสารภาคการศึกษาต้น
แบบสรุปจานวนนักศึกษาลงทะเบียน วิชา 000 XXX ต้น 5X
มคอ 3 วิชา 000 XXX ต้น 5X
แบบบันทึกรายชื่ออาจารย์ วิชา 000 XXX ต้น 5X
กาหนดการเรียนการสอน วิชา 000 XXX ต้น 5X
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ตารางที่ 18 การตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร และข้อมูลที่จัดเก็บประจาภาคการศึกษาต้น (ต่อ)
ชื่อแฟ้มเอกสาร
05 แบบลงเวลาและค่าตอบแทน
06 ใบลงชื่อเข้าชั้นเรียน
07 แบบบันทึกคะแนนนักศึกษา
08 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
09 PPT ประกอบการเรียนการสอน
10 แบบฝึกหัดและใบงาน
11 แบบ มคอ 5
12 อื่นๆ

การตั้งชื่อไฟล์เอกสารภาคการศึกษาต้น
แบบลงเวลาการสอน วิชา 000 XXX ต้น 5X
หลักฐานการเบิกค่าตอบแทน วิชา 000 XXX ต้น 5X
ใบลงชื่อเข้าเรียนวิชา 000 XXX ต้น 5X
แบบบันทึกคะแนนและผลการเรียนวิชา 000 XXX ต้น 5X
เอกสารประกอบการเรียนวิชา 000 XX ต้น 5X
หัวข้อ XXX วิชา 000 XX ต้น 5X
แบบฝึกหัดหัวข้อ XXX วิชา 000 XX ต้น 5X
มคอ 5 วิชา 000 XXX ต้น 5X
ระบุตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 19 การตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร และข้อมูลที่จัดเก็บประจาภาคการศึกษาปลาย
ชื่อแฟ้มเอกสาร
01 สถิตินักศึกษาลงทะเบียน
02 แบบ มคอ 3
03 รายชื่ออาจารย์
04 กาหนดการเรียนการสอน
05 แบบลงเวลาและค่าตอบแทน
06 ใบลงชื่อเข้าชั้นเรียน
07 แบบบันทึกคะแนนนักศึกษา
08 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
09 PPT ประกอบการเรียนการสอน
10 แบบฝึกหัดและใบงาน
11 แบบ มคอ 5
12 อื่นๆ

การตั้งชื่อไฟล์เอกสารภาคการศึกษาปลาย
แบบสรุปจานวนนักศึกษาลงทะเบียน วิชา 000 XXX ปลาย 5X
มคอ 3 วิชา 000 XXX ปลาย 5X
แบบบันทึกรายชือ่ อาจารย์ วิชา 000 XXX ปลาย 5X
กาหนดการเรียนการสอน วิชา 000 XXX ปลาย 5X
แบบลงเวลาการสอน วิชา 000 XXX ปลาย 5X
หลักฐานการเบิกค่าตอบแทน วิชา 000 XXX ปลาย 5X
ใบลงชื่อเข้าเรียนวิชา 000 XXX ปลาย 5X
แบบบันทึกคะแนนและผลการเรียนวิชา 000 XXX ปลาย 5X
เอกสารประกอบการเรียนวิชา 000 XX ปลาย 5X
หัวข้อ XXX วิชา 000 XX ปลาย 5X
แบบฝึกหัดหัวข้อ XXX วิชา 000 XX ปลาย 5X
มคอ 5 วิชา 000 XXX ปลาย 5X
ระบุตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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2.2 วิธีการปฏิบัติงานประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปมีขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน 13 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สารวจและจัดทาสถิตินักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
การส ารวจและจั ดทาสถิตินักศึกษาที่ล งทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่ว ไป มีขั้นตอนการ
ดาเนินงานในภาพรวมตั้งแต่การสารวจข้อมูลจนถึงจัดพิมพ์สถิตินักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 8
เข้าเว็บไซต์ reg.kku.ac.th

คลิกเลือกเมนูวิชาที่เปิดสอน

ไปที่ขั้นที่ 4 พิมพ์ปีการศึกษา และเลือกภาคการศึกษา

ไปที่ขั้นที่ 5 พิมพ์รหัสวิชาที่ต้องการสารวจ แล้วคลิกปุ่มค้นหา

คลิกเลือกรหัสวิชาตามกลุ่มการเรียนที่ต้องการสารวจข้อมูล

ไม่เปลี่ยนแปลง

ตรวจสอบข้อมูลสถิติ
การลงทะเบียน

เปลี่ยนแปลง

แก้ไขและบันทึกข้อมูลสถิติ
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
จัดทาสถิตินักศึกษาลงทะเบียน
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

จัดพิมพ์สถิตินักศึกษาลงทะเบียน
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ภาพที่ 8 ผังขั้นตอนการสารวจและจัดทาสถิตินักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
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จากภาพที่ 8 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการสารวจและจัดทาสถิตินักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป โดยเริ่ ม จากผู้ ป ระสานรายวิ ช าส ารวจข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจาภาคการศึกษาของรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย จากเว็บไซต์
reg.kku.ac.th หากปรากฏว่ า ข้ อมู ลมี การเปลี่ ยนแปลงให้ ด าเนิ น การแก้ ไ ขและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สถิ ติ
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (แบบ AC 604) ให้ถูกต้อง และจัดพิมพ์สถิตินักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงข้อมูลต่อไป โดยมีขั้นตอนการสารวจ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ ดังนี้
1.1 เข้าเว็บไซต์ reg.kku.ac.th แล้วคลิกเลือกเมนูวิชาที่เปิด สอน บริเวณเมนูหลักด้านซ้ายมือ
ของเว็บเพจ รายการลาดับที่ 9 รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 9












คลิกเลือกเมนู
วิชาที่เปิดสอน

ภาพที่ 9 การเลือกเมนูวิชาที่เปิดสอน
1.3 เมื่อคลิกเมนูวิชาที่เปิดสอนจะปรากฏหน้าต่างรายการการสืบค้นรายวิชาที่เปิดสอนจานวน 5
ขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 10

รายการการสืบค้นรายวิชา

ภาพที่ 10 รายการการสืบค้นรายวิชาที่เปิดสอน
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1.4 กรอกข้อมูล ในขั้นที่ 4 โดยพิมพ์ตัวเลขปีการศึกษา 4 หลัก และรายการถัดไปให้คลิก
เลือกภาคการศึกษาที่ต้องการ เลข 1 หมายถึง ภาคการศึกษาต้น เลข 2 หมายถึง ภาคการศึกษา
ปลาย เลข 3 หมายถึง การศึกษาภาคฤดูร้อน และ เลข 4 หมายถึงภาคการศึกษาพิเศษ ในขั้นที่ 4
ตัวอย่างเช่น ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาต้น ให้กรอกเลข 2556 และเลือกเลข 1 รายละเอียด
ดังแสดงในภาพที่ 11
คลิกเลือกภาคการศึกษา

ภาพที่ 11 การเลือกปีการศึกษาและภาคการศึกษาของรายวิชาที่เปิดสอน
1.5 กรอกรหัสวิชาที่ต้องการค้นหาจานวน 6 หลักลงในช่องรหัสวิชาโดยไม่ต้องเว้นวรรค และ
พิมพ์ชื่อรายวิชา ตัวอย่างเช่น วิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ ให้พิมพ์ตัวเลข 000130 แล้วคลิกปุ่ม
ค้นหา รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 12
กรอกรหัสวิชา

ภาพที่ 12 การป้อนรหัสรายวิชาที่เปิดสอน
1.6 คลิกปุ่มค้นหา จะปรากฏรายการค้นหารายวิชา รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 13
คอลัมน์ที่ 1 รหัสวิชา แสดงรหัสวิชาที่กาลังค้นหา
คอลัมน์ที่ 2 ชื่อรายวิชา แสดงชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
คอลัมน์ที่ 3 หน่วยกิต แสดงจานวนหน่วยกิตของรายวิชา
คอลัมน์ที่ 4 กลุ่ม แสดงหมายเลขของกลุ่มการเรียน (Section)
คอลัมน์ที่ 5 รับ แสดงจานวนที่เปิดรับนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
คอลัมน์ที่ 6 ลง แสดงจานวนที่นักศึกษาลงทะเบียน
คอลัมน์ที่ 7 เหลือ แสดงจานวนคงเหลือ จากการเปิดรับลงทะเบียน
คอลัมน์ที่ 8 สถานะ แสดงสถานะของรายวิชา C หมายถึง ปิดกลุ่มการเรียน
W หมายถึง เปิดลงปกติ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้
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รายการค้นหารายวิชา

ภาพที่ 13 รายการค้นหารายวิชา
1.7 ให้คลิกเลือกรหัสวิชา เพื่อแสดงรายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชา รายละเอียดดังแสดง
ในภาพที่ 14

คลิกเลือกรหัสวิชา

ภาพที่ 14 การเลือกรหัสวิชาเพื่อแสดงรายละเอียดการลงทะเบียน
1.8 คลิกเลือกรหัสวิชาจะปรากฏรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอน ดังนี้
1.8.1 ส่วนแสดงข้อมูลพื้นฐานของรายวิชา ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย สังกัดวิชาที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน จานวนหน่วยกิตของรายวิชา คาอธิบาย
รายวิชา และปีการศึกษาที่ทาการเปิดสอน
1.8.2 ส่วนแสดงรายละเอียดของรายวิชา ประกอบด้วย วิทยาเขตที่เปิดสอนทั้งขอนแก่น
และวิทยาเขตหนองคาย ระดับการศึกษาทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ รายละเอียดของรายวิชาในแต่ละ
กลุ่มการเรียน ดังนี้
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คอลัมน์ที่ 1 กลุ่ม แสดงหมายเลขของกลุ่มการเรียน (Section)
คอลัมน์ที่ 2 วัน แสดงวันในการจัดการเรียนการสอน
คอลัมน์ที่ 3 เวลา แสดงเวลาในการจัดการเรียนการสอน
WBA หมายถึง จะจัดในภายหลัง
คอลัมน์ที่ 4 ห้อง แสดงหมายเลขห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอน
WBA หมายถึง จะจัดในภายหลัง
คอลัมน์ที่ 5 อาคาร แสดงหมายเลขอาคารเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอน
คอลัมน์ที่ 6 เรียน แสดงข้อมูลรูปแบบการเรียนของรายวิชา ดังนี้
C หมายถึง บรรยาย
L หมายถึง ปฏิบัติ
R หมายถึง ประชุม
S หมายถึง ศึกษาด้วยตนเอง
T หมายถึง ติว
คอลัมน์ที่ 7 ที่นั่ง แสดงจานวนที่เปิดรับ จานวนนักศึกษาลงทะเบียน และที่นั่งคงเหลือ
คอลัมน์ที่ 8 หมวด แสดงประเภทของหมวดวิชา ดังนี้
C หมายถึง วิชาสัมพันธ์
F หมายถึง วิชาเลือกเสรี
G หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไป
L หมายถึง วิชาพื้นฐานวิชาเอก
O หมายถึง วิชาเลือก
P หมายถึง วิชาเฉพาะด้าน
R หมายถึง วิชาบังคับ
W หมายถึง ไม่ระบุ
คอลัมน์ที่ 9 รายชื่อ แสดงรายชื่อของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน โดยจะแสดง
รายละเอียดเมื่อคลิกที่สัญลักษณ์
ในแต่ละกลุ่มการเรียน
นอกจากนี้ บริ เวณท้ายตารางของแต่ละกลุ่ มการเรียนจะแสดงรายชื่ออาจารย์ผู้ สอน
คณะที่ได้รับการสารองที่นั่ง วันสอบกลางภาค วันสอบปลายภาค รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 15

รายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอน

ภาพที่ 15 รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอน
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 604
ชื่อเอกสาร
แบบสรุปจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 16 และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 วิชา ให้กรอกรหัสวิชา 6 หลัก และชื่อรายวิชา เช่น 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
1.2 ประจาภาคการศึกษา ให้เลือกกรอกภาคการศึกษาต้น ปลาย หรือ พิเศษ
1.3 ปีการศึกษา ให้กรอกปีการศึกษาจานวน 4 หลัก เช่น 2557
1.4 สรุปโดย ให้ระบุชื่อของผู้จัดทารายงาน เช่น นายณัฐพงษ์ เพชรดีทน
1.5 ณ วันที่ ให้ระบุวัน เดือน ปีที่จัดทาข้อมูล เช่น 14 กุมภาพันธ์ 2557
ส่วนที่ 2 ตารางสรุปจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
คอลัมน์ที่ 1 ลาดับ กรอกลาดับที่ของรายการจากน้อยไปมาก
คอลัมน์ที่ 2 สาย กรอกข้อมูลสายการสอนโดยแบ่งตามช่วงวันเวลาสอนเดียวกัน จาก A - Z
คอลัมน์ที่ 3 วันเรียน กรอกวันจัดการเรียนการสอน เช่น จันทร์, อังคารและพฤหัสบดี เป็นต้น
คอลัมน์ที่ 4 เวลาเรียน กรอกเวลาเรียน เช่น 09.00 - 12.00 น., 10.30 - 12.00 น. เป็นต้น
คอลัมน์ที่ 5 Section กรอกหมายเลขกลุ่มการเรียน เช่น 1 2 3 15 27 เป็นต้น
คอลัมน์ที่ 6 คณะ กรอกอักษรย่อคณะเป็นภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข
เช่น คณะเกษตรศาสตร์
ใช้อักษรย่อ
AG
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้อักษรย่อ
EN
คณะศึกษาศาสตร์
ใช้อักษรย่อ
Eฏ
คอลัมน์ที่ 7 สาขาวิชา กรอกชื่อสาขาวิชาเป็นภาษาไทย เช่น การสอนภาษาไทย, ประมง เป็นต้น
กรณีที่ไม่มีสาขาวิชาให้ระบุเป็นชื่อคณะเป็นภาษาไทย
คอลัมน์ที่ 8 ภาค กรอกข้อมูลภาคการศึกษาของนักศึกษา คือ ภาคปกติ หรือภาคพิเศษ
คอลัมน์ที่ 9 อาจารย์ผู้สอน กรอกตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และนามสกุลของอาจารย์ผู้สอน
คือ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์
กรณีอาจารย์ผู้สอนสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ใส่คาว่า ดร. ต่อจาก
ตาแหน่งทางวิชาการ เช่น รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระ ฤทธิรอด,
อาจารย์ ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ เป็นต้น
คอลัมน์ที่ 10 ห้องเรียนย่อย กรอกหมายเลขห้องเรียนประจากลุ่มการเรียนตามที่ระบุ
ในระบบ มข. 30
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คอลัมน์ที่ 11 ห้องเรียนรวม กรอกหมายเลขห้องเรียนรวม (ถ้ามี)
คอลัมน์ที่ 12 จานวนนักศึกษา กรอกจานวนนักศึกษาตามที่ระบุในระบบ มข. 30
คอลัมน์ที่ 13 รวม กรอกจานวนรวมของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มการเรียน
คอลัมน์ที่ 14 หมายเหตุ กรอกชี้แจงกรณีปิดกลุ่มการเรียน โดยกรอกคาว่า “ปิดกลุ่ม”
แถวสุดท้ายของตาราง รวม ให้กรอกจานวนรวมของคอลัมน์จานวนนักศึกษา และคอลัมน์รวม
โดยจานวนวนรวมของทั้ง 2 คอลัมน์ต้องเท่ากัน
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ขั้นตอนที่ 2 จัดทาแผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
การจัดทาแผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่ว ไป มีขั้นตอนการดาเนินงานในภาพรวม
ตั้งแต่การดาวน์โหลดเอกสารปฏิทินการศึกษาถึงการจัดพิมพ์แผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 17

เข้าเว็บไซต์ reg.kku.ac.th

คลิกเลือกเมนูปฏิทินการศึกษา

คลิกเลือกปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีตามปีการศึกษาที่ต้องการ

จัดทาแผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป

ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

แก้ไขและบันทึกข้อมูลแผนการ
ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
จัดทาแผนการประสานงาน
รายวิชาศึกษาทั่วไป

จัดพิมพ์แผนการประสานงาน
รายวิชาศึกษาทั่วไป

ภาพที่ 17 ผังขั้นตอนการจัดทาแผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
จากภาพที่ 17 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการจัดทาแผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
ดาเนินการโดยผู้ประสานรายวิชาศึกษาปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา โดยดาวน์โหลด
เอกสารปฏิทินการศึกษา จากเว็บไซต์ reg.kku.ac.th ตามขั้นตอน ดังนี้
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2.1 เข้าเว็บไซต์ reg.kku.ac.th แล้ว คลิกเลือกเมนูปฏิทินการศึกษา บริ เวณเมนูหลักด้าน
ซ้ายมือของเว็บเพจ รายการลาดับที่ 3 รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 18












คลิกเลือกเมนู
ปฏิทินการศึกษา

ภาพที่ 18 การเลือกเมนูปฏิทินการศึกษา
1.3 เมื่อคลิกเมนูเมนูปฏิทินการศึกษา จะปรากฏหน้าต่างรายการเมนูปฏิทินการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้คลิกที่ข้อความปริญญาตรีตาม
ปีการศึกษาที่ต้องการ เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาจากเว็บไซต์ เช่น ต้องการปฏิทินการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2556 ให้คลิกที่ข้อความ “ปริญญาตรี 2556” รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 19

คลิกที่ข้อความ
เพื่อทาการดาวน์โหลด

ภาพที่ 19 รายการการสืบค้นปฏิทินการศึกษา
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1.4 เมื่อคลิกที่ข้อความ “ปริญญาตรี 25XX” จะปรากฏประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 25XX และรายการ
ดาเนินกิจกรรมระดับปริญญาตรี ดังนี้
คอลัมน์ที่ 1 ที่ แสดงลาดับที่ของรายการ
คอลัมน์ที่ 2 รายการ แสดงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
คอลัมน์ที่ 3 ต้น แสดงวันดาเนินกิจกรรมประจาภาคการศึกษาต้น
คอลัมน์ที่ 4 ปลาย แสดงวันดาเนินกิจกรรมประจาภาคการศึกษาปลาย
คอลัมน์ที่ 5 ฤดูร้อน แสดงวันดาเนินกิจกรรมประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน
และในส่วนท้ายของตารางจะแสดงวันกาหนดให้งดการเรียนการสอน เช่น วันไหว้ครู วันสอบ
กลางภาค วัน สอยกระทง วัน พระราชทานปริญญาบัตร วันคล้ ายวันสถาปนามหาวิทยาลั ย และ
กิจกรรมอื่นที่มหาวิทยาลัยกาหนด รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 20

ตรวจสอบปีการศึกษา
ให้ถูกต้อง

ภาพที่ 20 ปฏิทินการศึกษาประจาปีการศึกษา
เมื่อดาวน์โหลดเอกสารปฏิทินการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผู้ประสานรายวิชาดาเนินการจัดทา
แผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (แบบ AC 605) และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหาก
ปรากฏว่าข้อมูลไม่ถูกต้องแก้ไขและบันทึกข้อมูลแผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เรียบร้อย
ก่อนจัดพิมพ์แผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานต่อไป
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 605
ชื่อเอกสาร
แผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 21 และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 วิชา ให้กรอกรหัสวิชา 6 หลัก และชื่อรายวิชา เช่น 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
1.2 ประจาภาคการศึกษา ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามภาคการศึกษา
ต้น ปลาย หรือ พิเศษ ที่จัดทาแผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
1.3 ปีการศึกษา ให้กรอกปีการศึกษาจานวน 4 หลัก เช่น 2557
ส่วนที่ 2 ตารางแผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
คอลัมน์ที่ 1 ลาดับ แสดงลาดับที่ของรายการจากน้อยไปมาก
คอลัมน์ที่ 2 รายการ แสดงรายการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 21 รายการ
คอลัมน์ที่ 3 วันดาเนินการ กรอกวัน เดือนปี หรือช่วงเวลาที่จะดาเนินการ เช่น
11 สิงหาคม 2557, 23 กันยายน 2557 - 3 ตุลาคม 2557,
6 - 10 ตุลาคม 2557 เป็นต้น ตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อ
กาหนดกรอบระยะเวลาการทางานของรายการอื่นๆ ประกอบด้วย
รายการที่ 1 วันสุดท้ายของการแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเรียน
รายการที่ 7 วันเปิดภาคการศึกษา
รายการที่ 8 วันต่อทะเบียนเป็นนักศึกษาช้า ลงทะเบียนวิชาเรียนช้าผ่านเว็บ
และเพิ่มวิชาเรียนผ่านเว็บ
รายการที่ 9 วันถอนรายวิชาเรียนโดยที่รายวิชานั้นได้สัญลักษณ์ W
ที่สานักทะเบียนและประมวลผล
รายการที่ 10 วันสอบกลางภาค
รายการที่ 13 วันสุดท้ายของการเรียน
รายการที่ 15 วันสอบปลายภาค
รายการที่ 19 วันปิดภาคการศึกษา
รายการที่ 20 วันสุดท้ายที่สานักวิชาศึกษาทั่วไปส่งผลการเรียน (ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการ) ให้สานักทะเบียนฯ
รายการที่ 21 วันสุดท้ายทีค่ ณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา
ส่งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)
ให้กาหนด ภายใน 30 วัน หลังวันสอบปลายภาครายวิชานั้นๆ
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คอลัมน์ที่ 4 หมายเหตุ กรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เฉพาะอาจารย์ผู้สอน เป็นต้น
นอกเหนือจากรายการที่กล่าวมาข้างต้นให้ดาเนินการกาหนดช่วงเวลาตามความเหมาะสม เพื่อให้
สามารถดาเนินการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ภาพที่ 21 แผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
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ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา
การประสานงานจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา มีขั้นตอนการดาเนินงาน
ในภาพรวมตั้งแต่การกาหนดวัน เวลา และวาระการประชุมถึง ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบการ
เบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง และกาจัดทารายงานการประชุม รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 22

ประสานประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา
กาหนดวัน เวลา และวาระการประชุม

ประสานจองห้องจัดประชุม

จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุม

จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม

มี

พิจารณาจัดเตรียมการเลี้ยงรับรอง

ไม่มี

ประสานงานสั่งอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ให้เจ้าหน้าที่การเงินดาเนินการต่อไป
ให้เจ้าหน้าที่การเงินดาเนินการต่อไป

ประชุมเตรียมความพร้อม

ไม่พร้อม

พร้อม
จัดทารายงานการประชุม

ภาพที่ 22 ผังขั้นตอนการประสานงานจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา
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จากภาพที่ 22 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการประสานงานจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคการศึกษาผู้ประสานรายวิชามีขั้นตอนการดาเนินงาน (แบบ AC 606) ดังนี้
3.1 ดาเนินการประสานประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา เพื่อกาหนดวัน เวลา
และวาระการประชุม ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น. เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่
เป็นอาจารย์ผู้สอน และมีภาระงานสอนไม่ตรงกัน
3.2 ดาเนินการประสานจองห้องจัดประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ ก่อนจัดทา
บันทึกข้อความเชิญประชุมทาบันทึก และส่งบันทึกข้อความเชิญประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
3.3 จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุมเสนอผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไปลงนามในเอกสาร
ให้เรียบร้อย และส่งเชิญเข้าร่วมประชุมให้เรียบร้อย
3.4 จั ดเตรี ยมเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยดาเนินการส าเนาเอกสารตามจานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม
3.5 พิจารณาจัดเตรียมการเลี้ยงรับรองในการประชุม หากมีการเลี้ยงรับรองให้ดาเนินการ
ประสานงานสั่งอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามจานวนของผู้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมตามจริง
พร้อมแนบสาเนาบันข้อทึกความเชิญประชุม และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รวบรวมให้ ให้เจ้าหน้าที่
การเงินดาเนินการเบิกจ่ายต่อไป
3.6 ประสานการดาเนินการจัดประชุมตามกาหนด หากการประชุมยังไม่ได้ข้อยุติ ให้ดาเนินการ
ประสานประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาเพื่อกาหนดวัน เวลา และวาระการประชุม
ในคราวต่อไป
3.7 ผู้ประสานรายวิชาดาเนินการจัดทารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน หลัง
การประชุม เสนอประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาตรวจสอบความเหมาะสมก่อน
จัดพิมพ์เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานต่อไป
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 606
ชื่อเอกสาร
แบบเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 23 และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 วิชา ให้กรอกรหัสวิชา 6 หลัก และชื่อรายวิชา เช่น 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
1.2 ประจาภาคการศึกษา ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามภาคการศึกษา
ต้น ปลาย หรือ พิเศษ ที่จัดทาแบบเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา
1.3 ปีการศึกษา ให้กรอกปีการศึกษาจานวน 4 หลัก เช่น 2557
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของรายวิชา
ข้อ 1.1 จานวนกลุ่มการเรียน ให้กรอกข้อมูลจานวนกลุ่มการเรียน ประกอบด้วย จานวนกลุ่ม
ทีเ่ ปิดสอนในระบบ มข. 30 จานวนที่ปิดกลุ่มการเรียน และจานวนกลุ่มคงเหลือ
ข้อ 1.2 สารองที่นั่งให้นักศึกษา ให้เขียนจานวนรวมของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ข้อ 1.3 วันเปิดภาคการศึกษา ให้เขียนวัน เดือน ปี ที่เปิดการเรียนการสอน
ข้อ 1.4 ช่วงเวลาที่จัดสอน ให้กรอกข้อมูลลงในตารางช่วงเวลาที่จัดสอนจาแนกข้อมูล
ตามวันเรียน และช่วงเวลาเรียน ดังนี้
คอลัมน์ที่ 1 ลาดับ กรอกลาดับที่ของวันเรียนจากน้อยไปมาก
คอลัมน์ที่ 2 วันเรียน กรอกวันจัดการเรียนการสอน เช่น จันทร์, อังคาร และพฤหัสบดี
อังคาร และศุกร์ เป็นต้น
คอลัมน์ที่ 3 ช่วงเวลาเรียน กรอกเวลาเรียน เช่น 09.00 - 12.00 น., 10.30 - 12.00 น.,
13.00 - 16.00 น. เป็นต้น
คอลัมน์ที่ 4 จานวนกลุ่มการเรียน กรอกจานวนของกลุ่มการเรียนที่มีวันเรียน
และช่วงเวลาเรียนเดียวกัน
แถวสุดท้ายของตาราง รวม ให้กรอกจานวนรวมของคอลัมน์จานวนกลุ่มการเรียน
และข้อ 1.1.3 จานวนกลุ่มคงเหลือ โดยจานวนวนของทั้ง 2 คอลัมน์ต้องเท่ากัน
ส่วนที่ 3 ตารางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา
คอลัมน์ที่ 1 ลาดับ กรอกลาดับที่ของวันเรียนจากน้อยไปมาก
คอลัมน์ที่ 2 รายการ แสดงรายการของกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา
คอลัมน์ที่ 3 และ 4 เลือกทาเครื่องหมาย  ลงในช่องในกรณีที่พร้อมหรือไม่พร้อมในกรณีที่
ไม่พร้อมตามรายการที่กาหนด โดยเลือกทาเครื่องหมายลาดับละ 1 ตัวเลือก
คอลัมน์ที่ 5 กาหนดแล้วเสร็จ กรอกวัน เดือนปี หรือช่วงเวลาที่กาหนดแล้วเสร็จ เช่น
11 สิงหาคม 2557, 23 กันยายน 2557 - 3 ตุลาคม 2557 เป็นต้น
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ส่วนที่ 4 การลงชื่อในแบบเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา
ผู้ประสานงานรายวิชาลงลายมือชื่อ เขียนชื่อ นามสกุล และลงวันที่กากับ

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ภาพที่ 23 แบบเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา
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ขั้นตอนที่ 4 สารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน
การสารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน มีขั้นตอนการดาเนินงานในภาพรวมตั้งแต่
การสารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน การประสานงานพัสดุดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
และประสานจัดส่งวัสดุ สื่อ เอกสารการสอน รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 24
แจกแบบสารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน

ต้องการ

มี

ผู้ประสานรายวิชา
ตรวจสอบวัสดุ สือ่
เอกสารการสอน

มี

ตรวจสอบความต้องการ
จากแบบสารวจ

ไม่มี

ไม่ต้องการ

สิ้นสุดการสารวจความต้องการ

งานพัสดุตรวจสอบคลังวัสดุ
สื่อ เอกสารการสอน

ไม่มี

ประสานผู้เกี่ยวข้อง
ทราบผลการพิจารณา

งานพัสดุดาเนินการเสนอ
จัดซื้อ/จัดจ้าง

อนุมัติ

ผู้อานวยการพิจารณา

ไม่อนุมัติ

งานพัสดุดาเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
งานการเงินดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
การสอน

ผู้เกี่ยวข้องจัดส่งวัสดุ
สื่อ เอกสารการสอน
งานพัสดุประสานแจ้งรับวัสดุ
สื่อ เอกสารการสอน

ประสานจัดส่งวัสดุ สื่อ เอกสารการสอน

ภาพที่ 24 ผังขั้นตอนการสารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน
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จากภาพที่ 24 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการสารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน
โดยมีขั้นตอนดาเนินงาน ดังนี้
4.1 แจกแบบสารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน (แบบ AC 607) ให้กับอาจารย์
ผู้สอน และคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา ในแต่ละรายวิชา
4.2 ตรวจสอบความต้องการจากแบบสารวจ โดยพิจารณาจากความต้องการใช้ วัสดุ สื่ อ
เอกสารการสอน หากปรากฏว่าไม่ต้องการถือว่าสิ้นสุดการสารวจความต้องการดังกล่าว
4.3 กรณีมีความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน ให้ผู้ประสานรายวิชาตรวจสอบรายการ
4.3.1 หากปรากฏว่าเป็นรายการวัส ดุ สื่ อ เอกสารการสอน ที่มีส ารองไว้ที่กลุ่ ม
ภารกิจวิชาการให้ประสานจัดส่งวัสดุ สื่อ เอกสารการสอนได้ทันที
4.3.2 หากปรากฏว่าไม่มีวัสดุ สื่อ เอกสารการสอน ตามแบบสารวจความต้องการให้
ผู้ประสานรายวิชาดาเนินการรวบรวมรายการ และจัดส่ง แบบสารวจไปยังงานพัสดุเพื่อดาเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป
4.4 ผู้ประสานงานติดตามการเสนอจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นระยะ
4.4.1 หากปรากฏว่าผู้อานวยการไม่อนุมัติให้ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ดาเนินการ
ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบผลการพิจารณา
4.4.2 หากปรากฏว่าผู้อานวยการอนุมัติให้ดาเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง ให้ดาเนินการ
ประสานงานพัสดุเพื่อกาหนดวันที่เหมาะสมในการจัดส่งวัสดุ สื่อ เอกสารการสอน ต่อไป
4.5 งานพัสดุประสานแจ้งรับวัสดุ สื่อ เอกสารการสอน โดยผู้ประสานดาเนินการตรวจนับ
วัสดุ สื่อ เอกสารการสอนให้ครบตามจานวนรายการ ก่อนประสานจัดส่งวัสดุ สื่อ เอกสารการสอน
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 607
ชื่อเอกสาร
แบบสารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 25 และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 อาจารย์ผู้สอนที่กรอกแบบสารวจ กรอกชื่อ นามสกุล คณะ/หน่วยงาน และหมายเลข
โทรศัพท์มือถือ รหัส ชื่อรายวิชา
1.2 ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามภาคการศึกษาต้น ปลาย หรือ พิเศษ
และกรอกปีการศึกษาจานวน 4 หลัก เช่น 2557
ส่วนที่ 2 ตารางการสารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน
กรอกข้อมูลลงในตารางเพื่อแจ้งความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน ในแต่ละรายการ
ของแบบสารวจ ดังนี้
คอลัมน์ที่ 1 ลาดับ กรอกลาดับที่ของวันเรียนจากน้อยไปมาก
คอลัมน์ที่ 2 รายการ กรอกรายการความต้องการใช้วัสดุ สื่อ หรือเอกสารการสอน
คอลัมน์ที่ 3 จานวน กรอกจานวนของวัสดุ สื่อ หรือเอกสารการสอน
คอลัมน์ที่ 4 หน่วยนับ กรอกหน่วยนับของวัสดุ สื่อ หรือเอกสารการสอน เช่น
กระดาษ A4 หน่วยนับ
รีม
ปากกาเคมี
หน่วยนับ
ด้าม
ดินสอ
หน่วยนับ
แท่ง
กระดาษกาว หน่วยนับ
ม้วน
กาว
หน่วยนับ
ขวด
คลิปดา
หน่วยนับ
กล่อง
สีเมจิก
หน่วยนับ
กล่อง
แผ่นซีดี
หน่วยนับ
แผ่น
กรรไกร
หน่วยนับ
อัน
คอลัมน์ที่ 5 วันที่ต้องการรับ กรอกวัน เดือนปี หรือช่วงเวลาที่กาหนดใช้งานตามความเหมาะสม
ส่วนที่ 3 การลงชื่อในแบบสารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน
อาจารย์ผู้กรอกแบบสารวจลงลายมือชื่อ เขียนชื่อ นามสกุล และลงวันที่กากับ
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ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ภาพที่ 25 แบบสารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน
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ขั้นตอนที่ 5 จัดทาและตรวจสอบเอกสารต่างๆ
การจัดทาและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ผู้ประสานรายวิชามีการจัดทาเอกสารต่างๆ ที่สาคัญ
ประกอบด้วย บัญชีรายชื่ออาจารย์ผู้สอนประจารายวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป แบบลงเวลาการสอน แบบลงชื่อเข้าชั้นเรียนนักศึกษา และแบบบันทึกคะแนนนักศึกษา
โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
5.1 จัดทาบัญชีรายชื่ออาจารย์ผู้สอนประจารายวิชาศึกษาทั่วไป (แบบ AC 608) มีขั้นตอนการ
ดาเนิ น งานในภาพรวมตั้งแต่ การตรวจสอบฐานข้อมูล อาจารย์ผู้ ส อนรายวิช าศึกษาทั่ว ไป ถึงการ
จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อและรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอน ประจาภาคการศึกษา รายละเอียดดังแสดงใน
ภาพที่ 26

ตรวจสอบฐานข้อมูลอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจาภาคการศึกษา

เลือกรายวิชาที่ต้องการ

จาแนกข้อมูลรายชื่อและรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอน
- จาแนกรายชื่ออาจารย์ผู้สอนตามรายวิชา
- จาแนกรายชื่ออาจารย์ผู้สอนตามกลุ่มการเรียน

ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

แก้ไขและบันทึกข้อมูล
รายชื่อและรายละเอียด
ของอาจารย์ผู้สอน
จัดทาบัญชีรายชื่อและรายละเอียด
ของอาจารย์ผู้สอน

จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อและรายละเอียด
ของอาจารย์ผู้สอน

ภาพที่ 26 ผังขั้นตอนการจัดทาบัญชีรายชื่ออาจารย์ผู้สอนประจารายวิชาศึกษาทั่วไป
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จากภาพที่ 26 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนจัดทาบัญชีรายชื่ออาจารย์ผู้สอนประจารายวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยเริ่มจากการตรวจสอบฐานข้อมูลอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจาภาคการศึกษา
ตามรายวิช าที่ได้รั บ มอบหมาย โดยจาแนกข้อมูลรายชื่อและรายละเอียดของอาจารย์ผู้ ส อนตาม
รายวิชา และจาแนกตามกลุ่มการเรียน หากปรากฏว่ารายชื่อไม่ถูกต้อง ให้ดาเนินการแก้ไขและบันทึก
ข้อมูลรายชื่อและรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง ก่อนจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อและรายละเอียด
ของอาจารย์ผู้สอนเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานต่อไป
คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 608
ชื่อเอกสาร
แบบบันทึกรายชื่ออาจารย์ผู้สอนประจารายวิชาศึกษาทั่วไป
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 27 และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 วิชา ให้กรอกรหัสวิชา 6 หลัก และชื่อรายวิชา เช่น 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
1.2 ประจาภาคการศึกษา กรอกภาคการศึกษาต้น ปลาย หรือ พิเศษ และปีการศึกษา
จานวน 4 หลัก เช่น 2557
ส่วนที่ 2 ตารางบันทึกรายชื่ออาจารย์ผู้สอนประจารายวิชาศึกษาทั่วไป
คอลัมน์ที่ 1 ลาดับ กรอกลาดับที่ของอาจารย์ผู้สอนจากน้อยไปมาก
คอลัมน์ที่ 2 ชื่อ - นามสกุล กรอกชื่อ-นามสกุล และตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน
คอลัมน์ที่ 3 คณะ กรอกคณะที่อาจารย์ผู้สอนสังกัดเป็นภาษาไทย เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์,
คณะศึกษาศาสตร์, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น
คอลัมน์ที่ 4 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของอาจารย์ผู้สอน
คอลัมน์ที่ 5 อีเมล์ กรอกอีเมล์ของอาจารย์ผู้สอน
คอลัมน์ที่ 6 หมายเหตุ กรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลาศึกษาต่อ เป็นต้น
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5.2 จัดทากาหนดการเรี ยนการสอนรายวิชาศึกษาทั่ว ไป (แบบ AC 609) มีขั้นตอนการ
ดาเนิ น งานในภาพรวมตั้งแต่ การตรวจสอบปฏิทินการศึกษาประจาภาคการศึกษาถึงการจัดพิมพ์
กาหนดการเรียนการสอนประจาวิชา รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 28

ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา และวันหยุดราชการ
ประจาภาคการศึกษา

ตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)

จัดทา (ร่าง) กาหนดการเรียนการสอนประจาวิชา

ถูกต้อง

คณะกรรมการบริหาร
และพัฒนารายวิชา
ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้อง

จัดพิมพ์กาหนดการเรียนการสอน
ประจาวิชา

ภาพที่ 28 ผังขั้นตอนการจัดทากาหนดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
จากภาพที่ 28 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการจัดทากาหนดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
โดยผู้ ป ระสานรายวิ ช าด าเนิ น การตรวจสอบปฏิ ทิ น การศึ ก ษา และวั น หยุ ด ราชการประจ าภาค
การศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ให้เรียบร้อยก่อน
การจัดทา (ร่าง) กาหนดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มการเรียน และเสนอเอกสารให้คณะกรรมการ
บริหารและพัฒนารายวิชาตรวจสอบความเหมาะสม หากปรากฏว่าเอกสารไม่ ถูกต้องให้ดาเนินการ
แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจัดพิมพ์กาหนดการเรียนการสอนประจาวิชาเพื่อแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจา
รายวิชา และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานต่อไป
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 609
ชื่อเอกสาร
กาหนดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 29 และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 วิชา ให้กรอกรหัสวิชา 6 หลัก และชื่อรายวิชา เช่น 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
1.2 ประจาภาคการศึกษา กรอกภาคการศึกษาต้น ปลาย หรือ พิเศษ และปีการศึกษา
จานวน 4 หลัก เช่น 2557
1.3 Section กรอกหมายเลขของกลุ่มการเรียน
1.4 วันเรียน กรอกวันจัดการเรียนการสอน เช่น จันทร์, อังคารและพฤหัสบดี เป็นต้น
1.5 เวลาเรียน กรอกเวลาเรียน เช่น 09.00 - 12.00 น., 10.30 - 12.00 น. เป็นต้น
1.6 ห้องเรียน กรอกหมายเลขห้องเรียนประจากลุ่มการเรียนตามที่ระบุในระบบ มข. 30
1.7 ผู้ประสานงานรายวิชา กรอกชื่อและนามสกุล ของผู้ประสานงานรายวิชา เช่น
นายณัฐพงษ์ เพชรดีทน, นางสาวจุฬาลักษณ์ ธรรมวรรณ เป็นต้น
1.8 หมายเลขโทรศัพท์ กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ประสานงานรายวิชา
ส่วนที่ 2 ตารางกาหนดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
คอลัมน์ที่ 1 ครั้งที่ กรอกลาดับครั้งของการจัดการเรียนการสอนจากน้อยไปมาก
คอลัมน์ที่ 2 สัปดาห์ที่ กรอกสัปดาห์ที่จัดการเรียนการสอน สาหรับระบบทวิภาค จะมีสัปดาห์
ที่จัดการเรียนการสอนจานวน 15 สัปดาห์
คอลัมน์ที่ 3 วัน กรอกอักษรย่อของวันจัดการเรียนการสอน ดังนี้
จันทร์
อักษรย่อ
จ.
อังคาร
อักษรย่อ
อ.
พุธ
อักษรย่อ
พ.
พฤหัสบดี
อักษรย่อ
พฤ.
ศุกร์
อักษรย่อ
ศ.
เสาร์
อักษรย่อ
ส.
อาทิตย์
อักษรย่อ
อา.
คอลัมน์ที่ 4 วันที่ เดือน ปี กรอกวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ในรูปแบบย่อ เช่น
วันที่ 11 สิงหาคม 2557 ให้กรอก 11 ส.ค. 57
คอลัมน์ที่ 5 หัวข้อ ให้กรอกหัวข้อการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามที่ระบุในแผนการสอน
คอลัมน์ที่ 6 จานวนชั่วโมง กรอกจานวนชั่วโมงสอนในแต่ละครั้ง เช่น 3.0 หรือ 1.50
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คอลัมน์ที่ 7 อาจารย์ผู้สอน กรอกชื่อ-นามสกุล และตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มการเรียน
แถวสุดท้ายของตาราง รวม ให้กรอกจานวนรวมของจานวนชั่วโมงสอนรวมตลอดภาคการศึกษา

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ภาพที่ 29 กาหนดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
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5.3 จัดทาแบบลงเวลาการสอน (แบบ AC 610) มีขั้นตอนการดาเนินงานในภาพรวมตั้งแต่การ
ตรวจสอบกาหนดการเรียนการสอนประจาวิชาถึงการจัดพิมพ์บัญชีแบบลงเวลาการสอน ประจากลุ่ม
การเรียน รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 30

ตรวจสอบกาหนดการเรียนการสอนประจาวิชา

เลือกกลุ่มการเรียนที่ต้องการ

จัดทา (ร่าง) แบบลงเวลาการสอนประจากลุ่มการเรียน

ถูกต้อง

อาจารย์ผสู้ อนตรวจสอบ
แบบลงเวลาการสอน

ไม่ถูกต้อง

แก้ไขและบันทึกข้อมูล
แบบลงเวลาการสอน
ประจากลุ่มการเรียน
จัดทาแบบลงเวลาการสอน
ประจากลุ่มการเรียน

จัดพิมพ์บัญชีแบบลงเวลาการสอน
ประจากลุ่มการเรียน

ภาพที่ 30 ผังขั้นตอนการจัดทาแบบลงเวลาการสอน
จากภาพที่ 30 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการจัดทาแบบลงเวลาการสอนโดยผู้ประสานรายวิชา
ดาเนินการตรวจสอบกาหนดการเรียนการสอนประจาวิชา เลือกกลุ่มการเรียนที่ต้องการ ตามรายวิชา
ที่ได้รับมอบหมาย และจั ดทา (ร่าง) แบบลงเวลาการสอนประจากลุ่ มการเรียน และเสนอเอกสาร
ให้อาจารย์ผู้ส อนในแต่ละกลุ่มการเรียนตรวจสอบความเหมาะสม หากปรากฏว่าเอกสารไม่ถูกต้อง
ให้ดาเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจัดพิมพ์บัญชีแบบลงเวลาการสอนประจากลุ่มการเรียน
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 610
ชื่อเอกสาร
แบบลงเวลาการสอน รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 31
และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 วิชา ให้กรอกรหัสวิชา 6 หลัก และชื่อรายวิชา เช่น 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
1.2 ประจาภาคการศึกษา กรอกภาคการศึกษาต้น ปลาย หรือ พิเศษ และปีการศึกษา
จานวน 4 หลัก เช่น 2557
1.3 Section กรอกหมายเลขของกลุ่มการเรียน
1.4 วันเรียน กรอกวันจัดการเรียนการสอน เช่น จันทร์, อังคารและพฤหัสบดี เป็นต้น
1.5 ห้องเรียน กรอกหมายเลขห้องเรียนประจากลุ่มการเรียนตามที่ระบุในระบบ มข. 30
ส่วนที่ 2 ตารางแบบลงเวลาการสอน
คอลัมน์ที่ 1 ครั้งที่ กรอกลาดับครั้งของการจัดการเรียนการสอนจากน้อยไปมาก
คอลัมน์ที่ 2 วันที่ เดือน ปี กรอกวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ในรูปแบบย่อ เช่น
วันที่ 11 สิงหาคม 2557 ให้กรอก 11 ส.ค. 57
คอลัมน์ที่ 3 เวลา กรอกเวลาเรียน เช่น 09.00 - 12.00 น., 10.30 - 12.00 น. เป็นต้น
คอลัมน์ที่ 4 หัวข้อ ให้กรอกหัวข้อการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามที่ระบุในแผนการสอน
คอลัมน์ที่ 5 อาจารย์ผู้สอน กรอกชื่อ-นามสกุล และตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน
ที่เข้าสอนจริง
คอลัมน์ที่ 6 ลายมือชื่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนลงลายมือชื่อลงเวลาการสอน
ตามที่กาหนด หากครั้งใดไม่ได้เข้าสอนให้ทาเครื่องหมายยัติภังค์ ( - )
ในช่องลายมือชื่ออาจารย์ผู้สอน
คอลัมน์ที่ 7 จานวนชั่วโมง กรอกจานวนชั่วโมงสอนในแต่ละครั้ง เช่น 3.0 หรือ 1.50
หากครั้งใดไม่ได้เข้าสอนให้ทาเครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) ในช่องจานวนชั่วโมง
คอลัมน์ที่ 8 หมายเหตุ กรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งดการสอน, สอนชดเชย เป็นต้น
แถวสุดท้ายของตาราง รวมชั่วโมงการสอน ให้กรอกจานวนรวมของจานวนชั่วโมงการสอนรวม
ตลอดภาคการศึกษาตามจริง
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ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ภาพที่ 31 แบบลงเวลาการสอน
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5.4 จัดทาแบบลงชื่อเข้าชั้นเรียนนักศึกษา (แบบ AC 611) มีขั้นตอนการดาเนินงานในภาพรวม
ตั้งแต่การการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาจากเว็บไซต์ reg.kku.ac.th ถึงจัดพิมพ์แบบลงชื่อเข้า
ชั้นเรียนนักศึกษาประจากลุ่มการเรียน รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 32
เข้าเว็บไซต์ reg.kku.ac.th

คลิกเลือกเมนูวิชาที่เปิดสอน

ไปที่ขั้นที่ 4 พิมพ์ปีการศึกษา และเลือกภาคการศึกษา

ไปที่ขั้นที่ 5 พิมพ์รหัสวิชาที่ต้องการรายชื่อนักศึกษา แล้วคลิกปุ่มค้นหา

คลิกเลือกรหัสวิชาตามกลุ่มการเรียนที่ต้องการรายชื่อนักศึกษา

คลิกเมนู “รายชื่อ” ตามกลุ่มการเรียนที่ต้องการรายชื่อนักศึกษา

คลิกเลือกเมนูดึงข้อมูลนักศึกษาในแบบเอกสารหรือตาราง

จัดรูปแบบรายชื่อนักศึกษาและระบุวันเรียนตามกาหนดการเรียนการสอน

ถูกต้อง

ผู้ประสานรายวิชาตรวจสอบ
แบบลงชื่อเข้าชั้นเรียน

ไม่ถูกต้อง

บันทึกข้อมูลแบบลงชื่อเข้าชั้นเรียน
นักศึกษาประจากลุ่มการเรียน

จัดพิมพ์แบบลงชื่อเข้าชั้นเรียน
นักศึกษาประจากลุ่มการเรียน

ภาพที่ 32 ผังขั้นตอนการจัดทาแบบลงชื่อเข้าชั้นเรียนนักศึกษา
จากภาพที่ 32 แสดงให้ เห็นถึงขั้นตอนการจัดทาแบบลงชื่อเข้าชั้นเรียนนักศึกษาโดยผู้
ประสานรายวิ ช าด าเนิ น การดาวน์ โ หลดรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย น ตามรายวิ ช าที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากเว็บไซต์ reg.kku.ac.th เลือกเมนูรายชื่อ ตามกลุ่มการเรียนที่ต้องการรายชื่อนักศึกษา
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โดยทาการจัดรูปแบบรายชื่อนักศึกษา ระบุวันเรียนตามกาหนดการเรียนการสอน และผู้ประสาน
ดาเนินการตรวจสอบเอกสาร หากปรากฏว่าเอกสารไม่ถูกต้องให้ดาเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน
จัดพิมพ์แบบลงชื่อเข้าชั้นเรียนนักศึกษาประจากลุ่มการเรียนตามขั้นตอน ดังนี้
5.4.1 เข้าเว็บไซต์ reg.kku.ac.th แล้วคลิกเลือกเมนูวิชาที่เปิดสอน บริเวณเมนูหลัก
ด้านซ้ายมือของเว็บเพจ รายการลาดับที่ 9 รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ X












คลิกเลือกเมนู
วิชาที่เปิดสอน

ภาพที่ 33 การเลือกเมนูวิชาที่เปิดสอน
5.4.2 เมื่อคลิกเมนูวิชาที่เปิดสอนจะปรากฏหน้าต่างรายการการสืบค้นรายวิชาที่เปิด
สอน ให้ กรอกข้อมูล ขั้น ที่ 4 โดยพิมพ์ ตัว เลขปีการศึกษา 4 หลั ก และรายการถัดไปให้ คลิ กเลื อก
ภาคการศึกษาที่ต้องการ เลข 1 หมายถึง ภาคการศึกษาต้น เลข 2 หมายถึง ภาคการศึกษาปลาย
เลข 3 หมายถึง ภาคการศึกษาพิเศษ ในขั้นที่ 4 เช่น ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาต้น ให้กรอก
เลข 2556 และเลือกเลข 1 รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 34

ภาพที่ 34 การเลือกปีการศึกษาและภาคการศึกษาของรายวิชาที่เปิดสอน
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5.4.3 กรอกรหัสวิชาที่ต้องการค้นหาจานวน 6 หลักลงในช่องรหัสวิชาโดยไม่ต้องเว้น
วรรค และพิมพ์ชื่อรายวิชา ตัวอย่างเช่น วิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ ให้พิมพ์ตัวเลข 000130
แล้วคลิกปุ่มค้นหา รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 35

ภาพที่ 35 การป้อนรหัสรายวิชาที่เปิดสอน
5.4.4 คลิกปุ่มค้นหา จะปรากฏรายการค้นหารายวิชา ให้คลิกเลือกรหัสวิชาเพื่อแสดง
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชา รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 36

คลิกเลือกรหัสวิชา

ภาพที่ 36 การเลือกรหัสวิชาเพื่อแสดงรายละเอียดการลงทะเบียน
5.4.4 คลิกเลือกรหัสวิชาจะปรากฏรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอน ให้คลิกคอลัมน์
ที่ 9 รายชื่อ แสดงรายชื่อของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน โดยจะแสดงรายละเอียดเมื่อคลิกที่สัญลักษณ์
ในแต่ละกลุ่มการเรียนที่ต้องการรายชื่อนักศึกษา รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 37
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คลิกเพื่อแสดงรายชื่อของนักศึกษา
ประจากลุ่มการเรียน

ภาพที่ 37 รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอน
5.4.5 เมื่อคลิกที่สัญลักษณ์
จะปรากฏข้อมูลรายชื่อนักศึกษา ในกลุ่มการเรียน
ที่เลือก ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชาเป็นภาษาอังกฤษ กลุ่มการเรียน วิทยาเขตที่เปิดสอน ระดับ
การศึกษา ปีการศึกษา ภาคการศึกษา และตารางรายชื่อ รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 38
คอลัมน์ที่ 1 ลาดับ แสดงลาดับรายชื่อของนักศึกษา
คอลัมน์ที่ 2 รหัส แสดงรหัสประจาตัวของนักศึกษา
คอลัมน์ที่ 3 ชื่อ แสดงคานาหน้านาม ชื่อ และนามสกุลของนักศึกษา
คอลัมน์ที่ 4 หลักสูตร แสดงอักษรย่อภาษาอังกฤษหลักสูตรของนักศึกษา
คอลัมน์ที่ 5 สถานภาพ แสดงสถานภาพปัจจุบันของนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน
10 หมายถึง สถานะภาพปกติ
12 หรือ 99 หมายถึง ถอนรายวิชา
50 หมายถึง พ้นสภาพ
คอลัมน์ที่ 6 ระบบเกรด แสดงระบบเกรดของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
AU หมายถึง ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต หรือร่วมเรียน
GD หมายถึง ระบบเกรดปกติ A-F
SU หมายถึง วิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นระดับคะแนน
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ภาพที่ 38 รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอน
5.4.5 คลิกดึงข้อมูลรายชื่อนักศึกษาประจากลุ่มการเรียนบริเวณมุมบน ด้านขวาของ
ตารางรายชื่อนักศึกษา สามารถดาวน์โหลดรูปแบบรายชื่อได้ ทั้งแบบเอกสาร (Microsoft Office Word)
หรือรูปแบบตารางเอกสาร (Microsoft Office Excel) โดยเลื่อนเมาส์ไปทีส่ ัญลักษณ์
เพื่อทาการ
ดาวน์โหลดรายชื่อเป็นแบบเอกสาร หรือ ที่สัญลักษณ์
เพื่อทาการดาวน์โหลดรายชื่อเป็นแบบตาราง
แล้วคลิกเมาส์ด้านขวา 1 ครั้ง จะปรากฏกล่องข้อความขึ้นมา ให้คลิกที่เมนู Save link As รายละเอียด
ดังแสดงในภาพที่ 39

 คลิกเมาส์ขวาที่สัญลักษณ์

 คลิก Save link As …

ภาพที่ 39 รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอน
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5.4.6 คลิกที่เมนู Save link As แล้วจะปรากฏกล่องข้อความ Save As ให้ดาเนินการ
เลื อกแหล่งจัดเก็บไฟล์ รายชื่อ เปลี่ยนชื่อเอกสารเป็นตัวเลขจานวน 2 หลัก ให้ตรงตามกลุ่มการเรียน
ในช่อง File name เช่น กลุ่มการเรียนที่ 1 ให้เปลี่ยนชื่อเป็น 01 แล้วคลิกปุ่ม Save เพื่อจัดเก็บไฟล์
รายชื่อนักศึกษา รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 40

 เลือกแหล่งเก็บไฟล์รายชื่อ

 เปลี่ยนชื่อไฟล์รายชื่อ
ให้ตรงตามกลุ่มการเรียน

 คลิกปุ่ม Save

ภาพที่ 40 รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอน
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 611
ชื่อเอกสาร
แบบลงชื่อเข้าชั้นเรียนนักศึกษา รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 41
และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 วิชา ให้กรอกรหัสวิชา 6 หลัก และชื่อรายวิชา เช่น 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
1.2 ประจาภาคการศึกษา กรอกภาคการศึกษาต้น ปลาย หรือ พิเศษ และปีการศึกษา
จานวน 4 หลัก เช่น 2557
ส่วนที่ 2 ตารางแบบลงชื่อเข้าชั้นเรียนนักศึกษา
คอลัมน์ที่ 1 เลขที่ กรอกลาดับครั้งของการจัดการเรียนการสอนจากน้อยไปมาก
คอลัมน์ที่ 2 รหัสประจาตัว กรอกประจาตัวของนักศึกษา จานวน 10 หลัก เช่น
563030219-5 เป็นต้น
คอลัมน์ที่ 3 ชื่อ - นามสกุล กรอกคานาหน้านาม ชื่อ และนามสกุลของนักศึกษา เช่น
นายณัฐพงษ์ ตรีมาตร, นางสาวเบ็ญจมาศ สุกใส เป็นต้น
คอลัมน์ที่ 4 คณะ/สาขา กรอกอักษรย่อคณะ และสาขาเป็นภาษาอังกฤษตามที่ระบุใน มข. 30
คอลัมน์ที่ 5 ครั้งที่ วันเรียน วันที่ เว้นว่างไว้ ไม่ต้องกรอกข้อมูล
คอลัมน์ที่ 6 - 21 ให้กรอข้อมูลให้ตรงตามกาหนดการเรียนการสอน ดังนี้
แถวที่ 1 ครั้งที่ กรอกครั้งที่จัดการเรียนการสอน
แถวที่ 2 วันเรียน กรอกวันจัดการเรียนการสอน เช่น จันทร์, พุธ เป็นต้น
แถวที่ 3 วันที่ เดือน ปี กรอกวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ในรูปแบบย่อ เช่น
วันที่ 11 สิงหาคม 2557 ให้กรอกเป็น 11 ส.ค. 57
หมายเหตุ ควรมีการเพิ่มบรรทัดท้ายตารางแบบลงชื่อเข้าชั้นเรียนนักศึกษา
ประมาณ 5-10 บรรทัด เพื่อรองรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนช้า
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5.5 จัดทาแบบบันทึกคะแนนนักศึกษา (แบบ AC 612) มีขั้นตอนการดาเนินงานในภาพรวม
ตั้งแต่การตรวจสอบรายละเอียดการประเมินผลในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ถึงการจัดพิมพ์
บันทึกคะแนนนักศึกษาประจากลุ่มการเรียน รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 42

ตรวจสอบรายละเอียดการประเมินผล
ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)

จัดทา (ร่าง) แบบบันทึกคะแนนนักศึกษา

ถูกต้อง

คณะกรรมการบริหาร
และพัฒนารายวิชา
ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้อง

คัดลอกรายชื่อนักศึกษาจากใบลงชื่อเข้าชั้นเรียน
วางลงในแบบบันทึกคะแนนนักศึกษาประจากลุ่มการเรียน

บันทึกข้อมูลแบบบันทึกคะแนน
นักศึกษาประจากลุ่มการเรียน

จัดพิมพ์บันทึกคะแนนนักศึกษา
ประจากลุ่มการเรียน

ภาพที่ 42 ผังขั้นตอนการจัดทาแบบบันทึกคะแนนนักศึกษา
จากภาพที่ 42 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการผู้ ประสานรายวิชาจัดทาแบบบันทึกคะแนน
นักศึกษาโดยผู้ประสานรายวิชาดาเนินการตรวจสอบรายละเอียดการประเมินผลในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. 3) ตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ก่อนดาเนินการจัดทา (ร่าง) แบบบันทึกคะแนน
นักศึกษาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel และเสนอเอกสารให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่ม
การเรียนตรวจสอบความเหมาะสม หากปรากฏว่าเอกสารไม่ถูกต้องให้ดาเนิ นการแก้ไขให้เรียบร้อย
ก่อนจัดพิมพ์แบบบันทึกคะแนนนักศึกษาประจากลุ่มการเรียน

92

คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 612
ชื่อเอกสาร
แบบบันทึกคะแนนนักศึกษา รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 43
และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 วิชา ให้กรอกรหัสวิชา 6 หลัก และชื่อรายวิชา เช่น 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
1.2 Section กรอกหมายเลขของกลุ่มการเรียน
1.3 ประจาภาคการศึกษา กรอกภาคการศึกษาต้น ปลาย หรือ พิเศษ และปีการศึกษา
จานวน 4 หลัก เช่น 2557
ส่วนที่ 2 ตารางแบบบันทึกคะแนนนักศึกษา
คอลัมน์ที่ 1 เลขที่ กรอกลาดับครั้งของการจัดการเรียนการสอนจากน้อยไปมาก
คอลัมน์ที่ 2 รหัสประจาตัว กรอกประจาตัวของนักศึกษา จานวน 10 หลัก เช่น
563030219-5 เป็นต้น
คอลัมน์ที่ 3 ชื่อ - นามสกุล กรอกคานาหน้านาม ชื่อ และนามสกุลของนักศึกษา เช่น
นายณัฐพงษ์ ตรีมาตร, นางสาวเบ็ญจมาศ สุกใส เป็นต้น
คอลัมน์ที่ 4 คณะ/สาขา กรอกอักษรย่อคณะ และสาขาเป็นภาษาอังกฤษตามที่ระบุใน มข. 30
คอลัมน์ที่ 5 - 13 คะแนนแบบฝึกหัด กรอกหัวข้อการประเมินผลให้ตรงตามที่ให้คะแนน
เป็นร้อยละ ตามที่คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชากาหนด และ
กาหนดสัดส่วนให้ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินใน มคอ. 3
คอลัมน์ที่ 14 คะแนนสอบปลายภาค กรอกค่าคะแนนการสอบปลายภาคของนักศึกษา
คอลัมน์ที่ 15 คิดเป็นร้อยละ กรอกค่าคะแนนร้อยละจากคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินใน มคอ. 3 โดยใช้สูตร ดังนี้
คะแนนทีน่ ักศึกษาสอบได้ X จานวนร้อยละที่ต้องการ
คะแนนเต็มของการสอบ
เช่น วิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ กาหนดสัดส่วนคะแนนสอบร้อยละ 35
จากข้อสอบสอบคะแนนเต็ม 100 คะแนน และนักศึกษาสอบได้ 60 คะแนน
มีวิธีการคานวณ ดังนี้ 60 (คะแนนที่สอบได้) X 35 (ร้อยละที่ต้องการ) = 21
100 (คะแนนเต็มของการสอบ)
นักศึกษาได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 21 จากคะแนนเต็มร้อยละ 35
คอลัมน์ที่ 17 รวม กรอกคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละตามที่คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
รายวิชากาหนด และตามเกณฑ์การประเมินใน มคอ. 3
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คอลัมน์ที่ 18 เกรด กรอกตัวอักษรระดับคะแนน โดยพิจารณาค่าคะแนนจากช่องคะแนนรวม
ดังนี้ A ค่าคะแนน 85 - 100
B+ ค่าคะแนน 80 - 84
B ค่าคะแนน 75 - 79
C+ ค่าคะแนน 70 - 74
C ค่าคะแนน 65 - 69
D+ ค่าคะแนน 60 - 64
D ค่าคะแนน 55 - 59
F ค่าคะแนน 0 - 54
I
กรณีนักศึกษาขอลาเลื่อนสอบ/ขอสอบชดเชย
และใส่ข้อความ “เลื่อนสอบ” ในช่องหมายเหตุ
S ผลการประเมินพอใจ ใช้กรณีลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน
U ผลการประเมินไม่พอใจ ใช้กรณีลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน
W กรณีนักศึกษาลาออก และใส่ข้อความ “ลาออก” หรือ
กรณีนักศึกษาถอนรายวิชา และใส่ข้อความ “ถอน”
ในช่องหมายเหตุ
คอลัมน์ที่ 19 หมายเหตุ กรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลาออก, ถอน เป็นต้น
ส่วนที่ 3 ตารางเกณฑ์การประเมิน
คอลัมน์ที่ 1 เกรด แสดงระดับคะแนนตัวอักษร
คอลัมน์ที่ 2 - 4 ช่วงคะแนน แสดงช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
คอลัมน์ที่ 5 จานวน กรอกจานวนของนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนที่ตรงกับคอลัมน์เกรด
แถวสุดท้ายของตาราง รวม ให้กรอกจานวนรวมของจานวนของคอลัมน์จานวน
และผลรวมต้องมีค่าเท่ากับลาดับสุดท้ายของรายชื่อนักศึกษาในแบบบันทึกคะแนน
เช่น นักศึกษาในแบบบันทึกคะแนนมี 50 คน ผลรวมของจานวนเกรดต้องเท่ากับ 50
ในกรณีที่ไม่เท่ากันให้ดาเนินการตรวจสอบการตั้งค่าสูตร หรือค่าคะแนนให้ถูกต้อง
ส่วนที่ 4 ตารางข้อมูลทางสถิติ โดยพิจารณาค่าคะแนนจากช่องคะแนนรวม ดังนี้
แถวที่ 1 MAX กรอกค่าคะแนนสูงสุดของกลุ่มการเรียน
แถวที่ 2 MIN กรอกค่าคะแนนต่าสุดของกลุ่มการเรียน
แถวที่ 3 MEAN กรอกค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มการเรียน
แถวที่ 4 SD. กรอกค่าคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มการเรียน
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ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ภาพที่ 43 แบบบันทึกคะแนนนักศึกษา
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ขั้นตอนที่ 6 ประสานงานการสอนของอาจารย์ผู้สอน
ประสานงานการสอนของอาจารย์ ผู้ ส อนมี ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานในภาพรวมตั้ ง แต่ ก าร
ตรวจสอบกาหนดการเรียนการสอนประจาวิชาถึงการจัดทาหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 44

ตรวจสอบกาหนดการเรียนการสอนประจาวิชา

เลือกกลุ่มการเรียนที่ต้องการ

ประสานงานการสอนของอาจารย์ผู้สอน

ไม่เปลี่ยนแปลง

จัดการเรียนการสอนตาม
กาหนด

เปลี่ยนแปลง

ประสานงานการขอสอนชดเชย
ของอาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบการลงชื่ออาจารย์ผู้สอน
ในแบบลงเวลาสอนประจากลุ่มการเรียน

จัดทาหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน

ภาพที่ 44 ผังขั้นตอนการประสานงานการสอนของอาจารย์ผู้สอน
จากภาพที่ 44 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการประสานงานการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยผู้
ประสานรายวิชาดาเนินการตรวจสอบกาหนดการเรียนการสอนประจาวิชา เลือกกลุ่มการเรียนที่
ต้องการตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานการสอนของอาจารย์ผู้สอน (แบบ AC 613) และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน (แบบ AC 620) เพื่อให้การดาเนินการจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามกาหนดการสอนของรายวิชา ดังนี้
6.1 หากปรากฏว่าอาจารย์ผู้สอนดาเนินการสอนตามกาหนดการสอน ให้ ผู้ประสานรายวิชา
ดาเนินการตรวจสอบการลงชื่ออาจารย์ผู้สอนในแบบลงเวลาการสอนประจากลุ่มการเรียนให้ครบถ้วน
ก่อนดาเนินการจัดทาหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ต่อไป
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6.2 หากปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการเรียนการสอนให้อาจารย์ผู้สอนดาเนินการ
ส่งคาร้องขอสอนชดเชย (แบบ AC 614) เสนอรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการพิจารณา ก่อนดาเนินการ
จัดสอนชดเชยให้ครบตามกาหนดการสอน รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 45

อาจารย์ผู้สอนกรอกแบบขอสอนชดเชยประจากลุ่มการเรียน

ไม่ถูกต้อง

ผู้ประสานรายวิชาตรวจสอบ
แบบขอสอนชดเชย

ถูกต้อง
ประสานงานจองห้องจัดสอนชดเชย

อนุมัติ

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
พิจารณา

ประสานงานอาจารย์ผู้สอน
ทราบผลการพิจารณา

ไม่อนุมัติ

ประสานงานอาจารย์ผู้สอน
ทราบผลการพิจารณา

จัดเก็บแบบขอสอนชดเชยแนบท้าย
แบบลงเวลาการสอนประจากลุ่มการเรียน

ภาพที่ 45 ผังขั้นตอนการประสานงานการขอสอนชดเชยของอาจารย์ผู้สอน
จากภาพที่ 45 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการประสานงานการขอสอนชดเชยของอาจารย์ผู้สอน
หากปรากฏว่ารองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการอนุมัติคาร้อง ให้ดาเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอน
ทราบผลการพิจารณา ดาเนินการจัดสอนชดเชยตามคาร้อง โดยผู้ประสานรายวิชาดาเนินการจัดเก็บ
แบบขอสอนชดเชยแนบท้ายแบบลงเวลาการสอนประจากลุ่ มการเรียนเพื่อใช้ประกอบหลั กฐาน
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ต่อไป
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 613
ชื่อเอกสาร
แบบบันทึกสถิติการประสานงานการสอนของอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 46 และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 วิชา ให้กรอกรหัสวิชา 6 หลัก และชื่อรายวิชา เช่น 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
1.2 ประจาภาคการศึกษา กรอกภาคการศึกษาต้น ปลาย หรือ พิเศษ และปีการศึกษา
จานวน 4 หลัก เช่น 2557
ส่วนที่ 2 ตารางประเด็นในการประสานงาน
คอลัมน์ที่ 1 ลาดับ แสดงลาดับของรายการประสานงานจากน้อยไปมาก
คอลัมน์ที่ 2 รายการประสานงาน แสดงรายการประสานงาน ลาดับที่ 1 - 10
คอลัมน์ที่ 3 ความถี่ในการประสานงาน กรอกจานวนครั้งในการประสานงาน
ตามรายการประสานงานที่กาหนดไว้
คอลัมน์ที่ 4 ปัญหาและแนวทางแก้ไข กรอกปัญหาในการประสานงาน และแนวทางแก้ไขที่ใช้
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้น หากมีปัญหาและแนวทางแก้ไขเกินพื้นที่ของตารางให้จัดทา
เป็นเอกสารแนบท้ายแบบบันทึกให้เรียบร้อย
ส่วนที่ 3 การลงชื่อในแบบบันทึกสถิติการประสานงานการสอนของอาจารย์ผู้สอน
ผู้ประสานงานรายวิชาลงลายมือชื่อ เขียนชื่อ นามสกุล และลงวันที่กากับ
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ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ภาพที่ 46 แบบบันทึกสถิติการประสานงานการสอนของอาจารย์ผู้สอน
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 614
ชื่อเอกสาร
แบบขอสอนชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 47
และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 อาจารย์ผู้สอนกรอกตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุลวิชา คณะ/หน่วยงาน
1.2 ประจาภาคการศึกษา กรอกภาคการศึกษาต้น ปลาย หรือ พิเศษ และปีการศึกษา
จานวน 4 หลัก เช่น 2557
ส่วนที่ 2 รายละเอียดการขอสอนชดเชย
2.1 ให้กรอกรหัสวิชา 6 หลัก และชื่อรายวิชา เช่น 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
2.2 สาเหตุที่ขอสอนชดเชย ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  เพียง 1 รายการ
2.3 ตารางรายละเอียดการขอสอนชดเชย
คอลัมน์ที่ 1 Section กรอกกลุ่มการเรียนที่อาจารย์ผู้สอนกาหนดขอสอนชดเชย
คอลัมน์ที่ 2 หัวข้อการสอน กรอกหัวข้อการสอนที่อาจารย์ผู้สอนกาหนดขอสอนชดเชย
คอลัมน์ที่ 3 - 4 วันเวลาเดิม กรอกวัน เดือน ปี เวลา และห้องเรียน ที่ตรงกับ
กาหนดการสอนเดิม
คอลัมน์ที่ 5 - 6 วันเวลาที่ขอสอนชดเชย กรอกวัน เดือน ปี เวลา และห้องเรียน
ที่อาจารย์ผู้สอนกาหนดขอสอนชดเชย
หมายเหตุ โปรดแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ดาเนินการยื่นแบบขอชดเชยก่อนทาการสอนชดเชย
อย่างน้อย 7 วันทาการ
ส่วนที่ 3 การลงชื่อในแบบขอสอนชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ที่ขอสอนชดเชยลงลายมือชื่อ เขียนชื่อ นามสกุล และลงวันที่กากับ
ส่วนที่ 4 การดาเนินการของสานักวิชาศึกษาทั่วไป
4.1 ความเห็นของผู้ประสานงานรายวิชา
ผู้ ป ระสานงานรายวิ ช า ด าเนิ น การตรวจสอบรายละเอี ย ดการขอสอนชดเชย โดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ดาเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ ว ประกอบด้วยหั วข้อการสอน
ชดเชย การประสานขอใช้ห้องเรียนที่ขอสอนชดเชย และผู้ประสานงานรายวิชาลงลายมือชื่อ เขียนชื่อ
นามสกุล พร้อมลงวันที่กากับ
4.2 ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ในการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ
และรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการลงลายมือชื่อ เขียนชื่อ นามสกุล พร้อมลงวันที่กากับ
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ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4.1

ส่วนที่ 4.2

ภาพที่ 47 แบบขอสอนชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 620
ชื่อเอกสาร
แบบประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 48 และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เรียน กรอกตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล และคณะ/หน่วยงานของอาจารย์ผู้สอน
ส่วนที่ 2 รายละเอียดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
2.1 เรื่อง กรอกชื่อเรื่อง หรือหัวข้อการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมที่ต้องการ
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้สอนทราบ
2.2 วันจัดกิจกรรม กรอกวันที่ เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม
2.3 สถานที่จัดกิจกรรม กรอกสถานที่จัดกิจกรรม
2.4 รูปแบบกิจกรรม กรอกรูปแบบของการจัดกิจกรรม เช่น การสัมมนา, การประชุม
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น
2.5 อื่นๆ ให้ระบุข้อกาหนด หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าลงทะเบียนในการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่สานักวิชาทั่วไปสนับสนุน, การจากัดจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
ส่วนที่ 3 การลงชื่อในแบบประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
ผู้ประสานงานรายวิชาลงลายมือชื่อ เขียนชื่อ นามสกุล และลงวันที่กากับ
หมายเหตุ กรณีที่กิจกรรมมีกาหนดการ หรือรายละเอียดที่จาเป็นที่ต้องแจ้งอาจารย์ผู้สอน
ให้ดาเนินการถ่ายสาเนาเอกสารแนบท้าย หรือสแกนเอกสารจัดส่งเอกสาร
ประชาสัมพันธ์อาจารย์ผู้สอนทางอีเมล์
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ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ภาพที่ 48 แบบประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
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ขั้นตอนที่ 7 จัดทาและตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน
การจัดทาและตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนมีขั้นตอนการดาเนินงานภาพรวม
ตั้งแต่การตรวจสอบแบบลงเวลาการสอน แบบขอสอนชดเชยประจาวิชา ตรวจสอบเอกสารภาระงาน
ด้ า นการสอน การจั ด ท าหลั ก ฐานเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอน และการส่ ง หลั ก ฐานเบิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทนการสอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 49
ตรวจสอบแบบลงเวลาสอน และแบบขอสอนชดเชยประจาวิชา

อาจารย์พิเศษ

ผู้ประสานรายวิชาตรวจสอบ
ประเภทอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์สังกัดคณะ
ตามเกณฑ์

ผู้ประสานรายวิชาตรวจสอบ
ภาระงานด้านการสอน

ต่ากว่าเกณฑ์

คานวณหักส่วนต่างภาระงาน
จากคณะของอาจารย์ผู้สอน

จัดทาหลักฐานเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสอน

จัดพิมพ์หลักฐานเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสอน

ไม่ถูกต้อง

อาจารย์ผสู้ อน
ลงนาม

ถูกต้อง
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
พิจารณา

ไม่รับรอง

ประสานงานอาจารย์ผู้สอน
ทราบผลการพิจารณา

รับรอง
ผู้อานวยการพิจารณา
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
ส่งหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน
ให้เจ้าหน้าที่การเงินดาเนินการต่อไป

ภาพที่ 49 ผังขั้นตอนการจัดทาและตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน
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จากภาพที่ 49 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการจัดทาและตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การสอนโดยผู้ประสานรายวิชาดาเนินการตรวจสอบแบบลงเวลาการสอน (แบบ AC 610) และแบบขอ
สอนชดเชยประจาวิชา (แบบ AC 614) แล้วดาเนินการ ดังนี้
7.1 จาแนกเอกสารตามประเภทอาจารย์ผู้สอน
7.1.1 กรณีเป็นอาจารย์พิเศษ ให้ดาเนินการจัดทาเอกสารหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การสอนได้(แบบ AC 625) โดยไม่ต้องตรวจสอบภาระงานด้านการสอน
7.1.2 กรณีเป็นอาจารย์ประจา ที่สังกัดคณะให้ดาเนินการตรวจสอบภาระงานด้าน
การสอน (แบบ AC 625) ของอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล หากปรากฏว่าอาจารย์ผู้สอน มีภาระงาน
ด้านการสอนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดให้คานวณหักส่วนต่างภาระงานจากคณะของอาจารย์ผู้สอนก่อน
จัดทาหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน
7.2 จัดทาหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน (แบบ AC 626) เป็นรายวิชาโดยจาแนกตาม
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน กรณีสอนมากกว่า 1 กลุ่ม ให้รวมชั่วโมงภาระงานสอนทุกกลุ่มการเรียนที่สอนจริง
ตามที่ ร ะบุ ในแบบลงเวลาการสอน และค านวณค่ าตอบแทนของอาจารย์ แต่ ล ะท่ านตามอั ตราที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกาหนดให้ ถูกต้อง ก่อนจัดพิมพ์ หลั กฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน เสนอ
อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบหากปรากฏว่าเอกสารไม่ถูกต้องให้ดาเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนลงลายมือ
ชื่อผู้รับเงินในเอกสาร
7.3 รวบรวมหลักฐานเบิ กจ่ ายค่าตอบแทนการสอนเสนอต่อรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ตรวจสอบและลงนามรั บ รองภาระงานด้ า นการสอนรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป หากปรากฏว่ า รอง
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการไม่รับรองให้ดาเนินการประสานงานอาจารย์ผู้สอนทราบผลการพิจารณา และ
ดาเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเสนอพิจารณาตามขั้นตอนดังภาพที่ 49 ต่อไป
7.4 รวบรวมหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเสนอต่อผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน หากปรากฏว่าผู้อานวยการสานักวิชาศึกษา
ทั่วไปไม่อนุมัติ ให้ดาเนินการประสานงานอาจารย์ผู้สอนทราบผลการพิจารณา และดาเนินการแก้ไขให้
เรียบร้อยก่อนเสนอพิจารณาตามขั้นตอนดังภาพที่ 49 ต่อไป
7.4 ส่งหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนให้เจ้าหน้าที่การเงินดาเนินการเบิกจ่าย และโอน
ค่าตอบแทนเข้าบัญชีอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคลต่อไป
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 625
ชื่อเอกสาร
แบบสรุปภาระงานด้านการสอน ประจาภาคการศึกษา
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 50 ถึง 52 และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประจาภาคการศึกษา ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามภาคการศึกษา
ต้น ปลาย หรือ พิเศษ ที่จัดทาแบบสรุปภาระงานด้านการสอน
1.2 ปีการศึกษา ให้กรอกปีการศึกษาจานวน 4 หลัก เช่น 2557
1.3 ข้าพเจ้า กรอกตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล และคณะ/หน่วยงานของอาจารย์ผู้สอน
ส่วนที่ 2 ภาระงานด้านการสอนระดับต่ากว่าปริญญาตรี
อาจารย์ผู้สอนกรอกข้อมูลภาระงานการสอนระดับต่ากว่าปริญญาตรี โดยจาแนกเป็น แบบ
คาบสอนละ 45 นาที และแบบคาบสอนละ 50 นาที ดังนี้
คอลัมน์ที่ 1 รายวิชา แสดงประเภทของการสอน แบบคาบสอนละ 45 นาที
และแบบคาบสอนละ 50 นาที
คอลัมน์ที่ 2 จานวนคาบสอน/สัปดาห์ ให้ระบุจานวนคาบสอนต่อสัปดาห์
คอลัมน์ที่ 3 ค่าน้าหนัก แสดงค่าน้าหนักที่ใช้ในการคานวณชั่วโมงทาการ ดังนี้
แบบคาบสอนละ 45 นาที ค่าน้าหนัก 1.50
แบบคาบสอนละ 50 นาที ค่าน้าหนัก 1.66
คอลัมน์ที่ 4 จานวนชั่วโมงทาการ ให้คานวณชั่วโมงทาการในแต่ละรายการ โดยใช้สูตร ดังนี้
จานวนคาบสอน/สัปดาห์ X ค่าน้าหนัก = ชั่วโมงทาการ
เช่น อาจารย์สอนแบบคาบสอนละ 50 นาที จานวน 16 คาบสอน/สัปดาห์
คิดชั่วโมงทาการตามสูตร ดังนี้
16 (คาบสอน/สัปดาห์) X 1.66 (ค่าน้าหนัก) = 26.56
จานวนชั่วโมงทาการคือ 26.56
ส่วนที่ 3 ตารางภาระงานด้านการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ผู้สอนกรอกข้อมูลภาระงานสอนของรายวิชาสังกัดคณะของตน ไม่นับรวมรายวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยจาแนกเป็นการสอนแบบบรรยาย และการสอนแบบปฏิบัติการ ดังนี้
คอลัมน์ที่ 1 รหัสวิชา กรอกรหัสวิชาจานวน 6 หลัก
คอลัมน์ที่ 2 ชื่อรายวิชา กรอกชื่อรายวิชาเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
คอลัมน์ที่ 3 จานวนชั่วโมงสอนตลอดภาคการศึกษา กรอกจานวนชั่วโมงสอนตลอดภาคการศึกษา
คอลัมน์ที่ 4 ค่าน้าหนัก แสดงค่าน้าหนักที่ใช้ในการคานวณชั่วโมงทาการ ดังนี้
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ระดับปริญญาตรี การสอนแบบบรรยาย
ค่าน้าหนัก 3.00
ระดับปริญญาตรี การสอนแบบปฏิบัติการ
ค่าน้าหนัก 4.50
ระดับบัณฑิตศึกษา การสอนแบบบรรยาย
ค่าน้าหนัก 4.50
ระดับบัณฑิตศึกษา การสอนแบบปฏิบัติการ
ค่าน้าหนัก 6.00
คอลัมน์ที่ 5 จานวนชั่วโมงทาการ ให้คานวณชั่วโมงทาการในแต่ละรายวิชา
โดยศึกษาในระบบทวิภาคกาหนดให้ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555) โดยใช้สูตร ดังนี้
จานวนชั่ วโมงสอน× ค่าน้าหนัก
15

= ชั่วโมงทาการ

เช่น อาจารย์สอนรายวิชา 211 421 ประวัติศาสตร์ศิลปไทย เป็นวิชาการสอนแบบ
บรรยาย ระดับปริญญาตรี จานวน 30 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา คิดชั่วโมงทาการตามสูตร ดังนี้
30 (จานวนชั่วโมงสอน) × 3.00 (ค่าน้าหนัก)
15

= 6 (ชั่วโมงทาการ)

จานวนชั่วโมงทาการ คือ 6.00
ส่วนที่ 4 ภาระงานด้านการสอนวิชาวิทยานิพนธ์ และวิชาการศึกษาอิสระ
อาจารย์ผู้สอนกรอกข้อมูลภาระงานด้านการสอนวิชาวิทยานิพนธ์ และวิชาการศึกษาอิสระ
โดยจาแนกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดังนี้
คอลัมน์ที่ 1 วิชาวิทยานิพนธ์ / วิชาการศึกษาอิสระ แสดงประเภทของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
คอลัมน์ที่ 2 จานวนนักศึกษา ให้ระบุจานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
คอลัมน์ที่ 3 ค่าน้าหนัก แสดงค่าน้าหนักที่ใช้ในการคานวณชั่วโมงทาการ ดังนี้
วิชาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ค่าน้าหนัก 2.00
วิชาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ค่าน้าหนัก 1.00
วิชาการศึกษาอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ค่าน้าหนัก 0.67
วิชาการศึกษาอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ค่าน้าหนัก 0.37
คอลัมน์ที่ 4 จานวนชั่วโมงทาการ ให้คานวณชั่วโมงทาการในแต่ละรายการ โดยใช้สูตร ดังนี้
จานวนนักศึกษา X ค่าน้าหนัก = ชั่วโมงทาการ เช่น อาจารย์สอนวิชาวิทยานิพนธ์
และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จานวน 2 คน คิดชั่วโมงทาการตามสูตร ดังนี้
2 (จานวนนักศึกษา) X 2.00 (ค่าน้าหนัก) = 4.00 จานวนชั่วโมงทาการคือ 4.00
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ส่วนที่ 5 รวมจานวนชั่วโมงทาการ กรอกผลรวมของจานวนชั่วโมงทาการในส่วนที่ 2, 3 และ 4
ส่วนที่ 6 สรุปข้อมูลภาระงานด้านการสอน ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับจานวนภาระ
งานด้านการสอน โดยพิจารณาจากส่วนที่ 4 ดังนี้
6.1 ครบตามเกณฑ์ ภาระงานด้านการสอนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงทาการ
6.2 ไม่ครบตามเกณฑ์ ภาระงานด้านการสอนน้อยกว่า 18 ชั่วโมงทาการ
กรณีที่ไม่ครบตามเกณฑ์ให้นาภาระงานสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอนในภาคการศึกษา
มารวมด้วย เพื่อให้มีภาระงานสอนครบตามเกณฑ์จึงจะสามารถเบิกค่าตอบแทนการสอน
ของรายวิชาศึกษาทั่วไป
ส่วนที่ 7 การลงนามรับรองเอกสารภาระงานด้านการสอน
7.1 อาจารย์ผู้สอนลงลายมือชื่อ เขียนชื่อ นามสกุล และลงวันที่กากับ
7.2 คณบดี หรือประธานหลักสูตรลงลายมือชื่อ เขียนชื่อ นามสกุล และลงวันที่กากับ
หมายเหตุ กรณีที่อาจารย์ผู้สอนมีจานวนรายวิชาสอนมากกว่าตารางที่กาหนดให้ ท่านสามารถจัดทา
เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายแบบสรุปภาระงานด้านการสอน
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ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ภาพที่ 50 แบบสรุปภาระงานด้านการสอน หน้าที่ 1
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ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 5

ภาพที่ 51 แบบสรุปภาระงานด้านการสอน หน้าที่ 2
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ส่วนที่ 6

ส่วนที่ 7.1

ส่วนที่ 7.2

ภาพที่ 52 แบบสรุปภาระงานด้านการสอน หน้าที่ 3
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 626
ชื่อเอกสาร
หลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 53
และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เอกสารลาดับที่ ให้กรอกลาดับที่ของอาจารย์ผู้สอนจากรายชื่ออาจารย์ในแต่ละรายวิชา
1.2 อาจารย์ผู้สอนลาดับที่ ให้กรอกลาดับที่ของอาจารย์ผู้สอนจากแบบทะเบียนรายชื่อ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในแต่ละภาคการศึกษา
1.3 ประจาภาคการศึกษา กรอกภาคการศึกษาต้น ปลาย หรือ พิเศษ และปีการศึกษา
จานวน 4 หลัก เช่น 2557
1.4 ประเภทของอาจารย์ผู้สอน ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามประเภท
ของอาจารย์ผู้สอน ประกอบด้วย อาจารย์ประจา และอาจารพิเศษ
ส่วนที่ 2 ตารางเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน
คอลัมน์ที่ 1 ลาดับ ให้กรอกลาดับที่ของอาจารย์ผู้สอนจากรายชื่ออาจารย์ในแต่ละรายวิชา
คอลัมน์ที่ 2 ชื่อ - นามสกุล กรอกตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และนามสกุลของอาจารย์ผู้สอน
คือ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์
กรณีอาจารย์ผู้สอนสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ใส่คาว่า ดร. ต่อจาก
ตาแหน่งทางวิชาการ เช่น รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระ ฤทธิรอด,
อาจารย์ ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ เป็นต้น
คอลัมน์ที่ 3 ตาแหน่งผู้ทาการสอน ให้หรอกตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน คือ
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์
คอลัมน์ที่ 4 ระดับการสอน ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในคอลัมน์ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
คอลัมน์ที่ 5 ภาระงานด้านการสอนจากคณะ ให้กรอกเฉพาะอาจารย์สังกัดคณะ ตามที่ระบุไว้ใน
แบบ AC 625 แบบสรุปภาระงานด้านการสอน ดังนี้
5.1 ภาระงานจากคณะ ให้กรอกจานวนรวมชั่วโมงทาการ
5.2 การคิดภาระงาน ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ดังนี้
5.2.1 ครบตามเกณฑ์ ภาระงานด้านการสอนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงทาการ
5.2.2 ไม่ครบตามเกณฑ์ ภาระงานด้านการสอนน้อยกว่า 18 ชั่วโมงทาการ
กรณีที่ไม่ครบตามเกณฑ์ให้นาภาระงานสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไป
ที่สอนในภาคการศึกษามารวมด้วย เพื่อให้มีภาระงานสอนครบ
ตามเกณฑ์จึงจะสามารถเบิกค่าตอบแทนการสอนได้
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คอลัมน์ที่ 6 ภาระงานด้านการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
6.1 รายวิชาที่สอน กรอกรหัส และชื่อรายวิชาที่เบิกจ่ายเป็นภาษาไทย
6.2 จานวนชั่วโมง กรอกจานวนชั่วโมงรวมของอาจารย์ผู้สอนที่สอนจริงตามที่
ระบุในแบบลงเวลาการสอน (แบบ AC 610) กรณีสอนมากกว่า 1 กลุ่ม ให้รวม
จานวนชั่วโมงภาระงานสอนทุกกลุ่มการเรียน
คอลัมน์ที่ 7 จานวนหน่วยชั่วโมงที่ทาการสอนพิเศษและเกินภาระงานสอน
7.1 กรณีภาระงานครบตามเกณฑ์ ให้กรอกจานวนชั่วโมงตามคอลัมน์ที่ 6.2
7.2 กรณีภาระงานไม่ครบตามเกณฑ์ ให้นาภาระงานสอนของรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่สอนในภาคการศึกษามารวมด้วย เพื่อให้มีภาระงานสอนครบ
ตามเกณฑ์จึงจะสามารถเบิกค่าตอบแทนการสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไป
โดยกรอกเฉพาะส่วนเกินภาระงานสอนที่สามารถเบิกจ่ายได้
คอลัมน์ที่ 8 อัตราค่าตอบแทน กรอกอัตราค่าตอบแทนการสอนตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กาหนด (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553) ดังนี้
อาจารย์ประจา
อัตราไม่เกิน 400 บาท/ชั่วโมง
อาจารย์พิเศษบุคคลภายในมหาวิทยาลัย อัตราไม่เกิน 400 บาท/ชั่วโมง
อาจารย์พิเศษบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย อัตราไม่เกิน 600 บาท/ชั่วโมง
คอลัมน์ที่ 9 จานวนเงิน ให้คานวณจานวนเงินค่าตอบแทน ดังนี้
จานวนหน่วยชั่วโมงที่ทาการสอนพิเศษและเกินภาระงานสอน X อัตราค่าตอบแทน
คอลัมน์ที่ 10 ลายมือชื่อผู้รับเงิน อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และ
ลงลายมือชื่อของตนเอง
คอลัมน์ที่ 11 รวมจานวนเงินค่าสอนพิเศษทั้งสิ้น ให้กรอกข้อมูลดังนี้
11.1 กรอกจานวนเงินเป็นตัวเลขตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ที่ 9
เช่น 18,600 บาท
11.2 กรอกจานวนเงินเป็นตัวอักษรตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ที่ 9
เช่น หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน
คอลัมน์ที่ 12 ผู้ทา ผู้ประสานงานรายวิชาลงลายมือชื่อ เขียนชื่อ นามสกุล และลงวันที่กากับ
คอลัมน์ที่ 13 ผู้รับรองภาระงานด้านการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการลงลายมือชื่อ เขียนชื่อ นามสกุล และลงวันที่กากับ
คอลัมน์ที่ 14 ผู้อนุมัติ ผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป ลงลายมือชื่อ เขียนชื่อ นามสกุล
และลงวันที่กากับ
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ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ภาพที่ 53 หลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน
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ขั้นตอนที่ 8 ประสานงานการจัดทาต้นฉบับข้อสอบ
การประสานงานการจัดทาต้นฉบับข้อสอบมีขั้นตอนการดาเนินงานในภาพรวมตั้งแต่การ
ตรวจสอบกาหนดวันสอบกลางภาค และวันสอบปลายภาคของรายวิชาในปฏิทินการศึกษา และระบบ
มข. 30 ถึงการจัดส่งต้นฉบับข้อสอบให้คณะกรรมการจัดทาข้อสอบสานักวิชาศึกษาทั่วไปดาเนินการ
จัดทาสาเนาชุดข้อสอบ รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 54

ตรวจสอบกาหนดวันสอบกลางภาค และวันสอบปลายภาค
ของรายวิชาในปฏิทินการศึกษา และระบบ มข. 30

ประสานขอต้นฉบับข้อสอบประจารายวิชา

คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาจัดทาต้นฉบับข้อสอบ

อนุมัติ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
พิจารณา

ไม่อนุมัติ

จัดส่งต้นฉบับข้อสอบให้คณะกรรมการ
จัดทาข้อสอบสานักวิชาศึกษาทั่วไป
ดาเนินการสาเนาข้อสอบ

จัดส่งชุดข้อสอบประจารายวิชา
ให้คณะดาเนินการจัดสอบตามกาหนด

ภาพที่ 54 ผังขั้นตอนการประสานงานการจัดทาต้นฉบับข้อสอบ
จากภาพที่ 54 แสดงให้ เห็ น ถึงขั้นตอนการประสานงานการจัดทาต้นฉบับข้อสอบโดย
ผู้ประสานรายวิชาดาเนินการตรวจสอบกาหนดวันสอบกลางภาค และวันสอบปลายภาคของรายวิช า
ในปฏิทินการศึกษา และระบบ มข. 30 และทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ต้นฉบับข้อสอบ
(แบบ AC 629) ถึงประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาจัดทาต้นฉบับข้อสอบ และการจัด
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ประชุมวิพากษ์ข้อสอบโดยใช้กระบวนงานแบบเดียวกับการประสานงานจัดประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคการศึกษา ก่อนเสนอต้นฉบับข้อสอบให้รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการพิจารณา หากปรากฏ
ว่ า เอกสารไม่ ถู ก ต้ อ งให้ ด าเนิ น การทบทวน แก้ ไ ขให้ เ รี ย บร้ อ ยก่ อ นจั ด ส่ ง ต้ น ฉบั บ ข้ อ สอบให้
คณะกรรมการจัดทาข้อสอบสานักวิชาศึกษาทั่วไปดาเนินการสาเนา (แบบ AC 630) ต่อไป
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 629
ชื่อเอกสาร
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ต้นฉบับข้อสอบ
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 55 และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ที่ ศธ 0514.1.39/ ให้เว้นว่างไว้ และให้ดาเนินการประสานออกเลขที่ของบันทึกข้อความ
ที่งานสารบรรณสานักวิชาศึกษาทั่วไป หลังเสนอลงนามในเอกสารเรียบร้อยแล้ว
1.2 วันที่ ให้เว้นว่างไว้ งานสารบรรณสานักวิชาศึกษาทั่วไปจะเป็นผู้ดาเนินการลงวันที่ใน
เอกสารหลังการออกเลขที่ของบันทึกข้อความ
1.3 เรียน ให้พิมพ์ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และนามสกุลของประธานคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนารายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 รายละเอียดของบันทึกข้อความ
2.1 ประจาภาคการศึกษา กรอกภาคการศึกษาต้น ปลาย หรือ พิเศษ และปีการศึกษา
จานวน 4 หลัก เช่น 2557
2.2 ระหว่างวันที่ กรอกช่วงวันสอบปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกาหนด
2.3 เอกสารแนบท้าย ให้แนบแบบแสดงรายละเอียดการสาเนาข้อสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
(แบบ AC 632) พร้อมใช้ปากกาเน้นข้อความระบายรหัส ชื่อรายวิชา และวันส่งต้นฉบับ
ข้อสอบของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 การลงนามบันทึกข้อความ
ให้ดาเนินการเสนอผู้บริหารสานักวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องลงนามในบันทึกข้อความ ดังนี้
3.1 พิมพ์คานาหน้านาม/ตาแหน่งทางวิชาวิชาการ ชื่อ และนามสกุล ไว้ในวงเล็บ
เช่น รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร, รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ธรรมถาวร เป็นต้น
3.2 พิมพ์ตาแหน่งของผู้ลงนามในบันทึกข้อความ เช่น ผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป
กรณีที่มีการปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป ให้พิมพ์คาว่า
“ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป” ท้ายตาแหน่งของผู้ลงนาม
3.3 เสนอผู้บริหารลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความ
ส่วนที่ 4 เจ้าของเรื่อง
เจ้าของเรื่อง : ให้พิมพ์ชื่อ ของผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตามเอกสาร เช่น
เจ้าของเรื่อง : ณัฐพงษ์
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ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ภาพที่ 55 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ต้นฉบับข้อสอบ
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 630
ชื่อเอกสาร
แบบพิมพ์ชุดข้อสอบประจารายวิชาศึกษาทั่วไป
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 56 ถึง 59 และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 หน้าปกข้อสอบ
1.1 ประจาภาคการศึกษา กรอกภาคการศึกษาต้น ปลาย หรือ พิเศษ
1.2 ปีการศึกษา กรอกปีการศึกษาที่จัดการสอบจานวน 4 หลัก เช่น 2557
1.3 วิชา ให้กรอกรหัสวิชา 6 หลัก และชื่อรายวิชา เช่น 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
1.4 สอบวัน กรอกวันจัดการสอบของรายวิชา เช่น 11 สิงหาคม 2557
1.5 เวลา กรอกเวลาสอบ เช่น 08.30 - 12.00 น., 13.00 - 16.00 น. เป็นต้น
1.6 การลงชื่อของนักศึกษา สาหรับนักศึกษาลงชื่อ นามสกุล รหัสประจาตัวนักศึกษา
เลขที่นั่งสอบ และ Section
1.7 คาชี้แจง คาชี้แจงในข้อสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามรูปแบบของ
ข้อสอบ เช่นข้อสอบปรนัยล้วน ข้อสอบอัตนัยล้วน ข้อสอบปรนัย และอัตนัย โดยมีส่วนที่สาคัญที่ต้อง
ชี้แจงให้นักศึกษาทราบ คือ
จานวนข้อสอบ และจานวนหน้าของข้อสอบ เช่น ข้อสอบจานวน 100 ข้อ (12 หน้า)
การแบ่งตอนข้อสอบ ประเภทของข้อสอบ จานวนข้อสอบ และวิธีการตอบข้อสอบ เช่น
ข้อสอบมีทั้งหมด 2 ตอน ให้ทาข้อสอบทุกข้อ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย จานวน 98 ข้อ (ให้ระบายคาตอบลงในกระดาษคาตอบ)
ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย จานวน 2 ข้อ (ให้เขียนคาตอบลงในชุดข้อสอบ)
1.8 หมายเลขหน้า กรอกหมายเลขหน้าไว้บริเวณกึ่งกลาง ด้านล่างของข้อสอบทุกหน้า
โดยระบุหน้าปัจจุบัน และหน้าของข้อสอบทั้งหมด เช่น มีข้อสอบ 4 หน้า
ให้ระบุ หน้าที่ 1 จาก 4 ... หน้าที่ 4 จาก 4 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ข้อสอบ
2.1 ข้อสอบปรนัย สานักวิชาศึกษาทั่วไปส่วนใหญ่กาหนดข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก
และกาหนดตัวเลือกเป็นแบบตัวเลข เพื่อให้สอดคล้องกับกระดาษคาตอบแบบ OMR เช่น
(1) คาตอบที่ 1 (2) คาตอบที่ 2 (3) คาตอบที่ 3 (4) คาตอบที่ 3
2.2 ข้อสอบอัตนัย แบบให้เขียนคาตอบลงในชุดข้อสอบ ต้องกาหนดให้นักศึกษาเขียนชื่อลง
ในหัวของกระดาษคาตอบทุกแผ่น เพื่อป้องกันการสูญหาย และความถูกต้องในการตรวจให้คะแนน
โดยจัดทาพื้นที่ไว้บนส่วนหัวของกระดาษคาตอบของชุดข้อสอบ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 58
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2.3 ข้อสอบอัตนัย แบบให้เขียนคาตอบลงในสมุดคาตอบ ให้พิมพ์ข้อคาถามของข้อสอบไว้ใน
หน้ าถั ดไปของปกข้อ สอบ หรื อจั ดพิ มพ์ ให้ แล้ ว เสร็จ ในส่ ว นหน้า ปกข้อ สอบ ตามความเหมาะสม
ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 59

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1

ระบุหมายเลขหน้าข้อสอบ

ภาพที่ 56 หน้าปกข้อสอบประจารายวิชาศึกษาทั่วไป
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ภาพที่ 57 แบบพิมพ์ชุดข้อสอบปรนัย

ภาพที่ 58 แบบพิมพ์ข้อสอบอัตนัยแบบเขียนคาตอบในชุดข้อสอบ
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ภาพที่ 59 แบบพิมพ์ข้อสอบอัตนัยแบบเขียนคาตอบในสมุดคาตอบ
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ขั้นตอนที่ 9 ประสานงานการตรวจกระดาษคาตอบ
การประสานงานการตรวจกระดาษคาตอบมีขั้นตอนการดาเนินงานในภาพรวมตั้งแต่การ
ตรวจสอบข้อมูลจานวนซองข้อสอบประจาวิช า การส่งข้อสอบตรวจตามประเภทของกระดาษคาตอบ
และการประสานรายวิชารับคะแนนการตรวจกระดาษคาตอบ รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 60

ตรวจสอบข้อมูลจานวนซองข้อสอบประจาวิชา

จัดเรียงซองข้อสอบที่จัดสอบแล้วตามลาดับหมายเลขซอง

ตรวจนับกระดาษคาตอบตามใบลงชื่อเข้าสอบแต่ละห้องสอบ

กระดาษคาตอบปรนัย OMR

กระดาษคาตอบอัตนัย

ผู้ประสานรายวิชาจาแนก
กระดาษคาตอบ

ผู้ประสานรายวิชาจัดทาบันทึกข้อความ
ขอส่งตรวจกระดาษคาตอบ OMR

ส่งอาจารย์ผู้สอนประจากลุ่มการเรียน
ตรวจกระดาษคาตอบอัตนัย

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตรวจกระดาษคาตอบ

อาจารย์ผสู้ อนจัดทาบันทึกข้อความ
ขอเบิกค่าตรวจกระดาษคาตอบ

ประสานงานอาจารย์ผู้สอน
ทราบผลการพิจารณา

ผู้ประสานรายวิชารับคะแนน
การตรวจกระดาษคาตอบ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบิกค่าตรวจกระดาษคาตอบ
ผู้อานวยการพิจารณา
ค่าตรวจกระดาษคาตอบ

อนุมัติ
ส่งหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน
ให้เจ้าหน้าที่การเงินดาเนินการต่อไป

ภาพที่ 60 ผังขั้นตอนการประสานงานการตรวจกระดาษคาตอบ

ไม่อนุมัติ
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จากภาพที่ 60 แสดงให้เห็ นถึงขั้นตอนการประสานงานการตรวจกระดาษคาตอบโดยผู้
ประสานรายวิชาดาเนินการตรวจสอบข้อมูลจานวนซองข้อสอบประจาวิชา (แบบ AC 633) ตาม
รายวิชาที่ได้รับมอบหมาย จัดเรียงซองข้อสอบที่จัดสอบแล้วตามลาดับหมายเลขซอง ก่อนเปิดซอง
ข้อสอบตรวจนับจานวนกระดาษคาตอบให้ครบตามใบลงชื่อเข้าสอบ แล้วดาเนินการดังนี้
9.1.1 กรณีกระดาษคาตอบปรนัยแบบ OMR ให้ผู้ประสานรายวิชาจัดทาบันทึกข้อความ
ขอส่งตรวจกระดาษคาตอบ OMR (แบบ AC 637) ส่งศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตรวจ
กระดาษคาตอบ และผู้ ป ระสานรายวิช าก าหนดวันรับ คะแนนการตรวจกระดาษคาตอบ เพื่อส่ ง
คะแนนให้อาจารย์ผู้สอนประจากลุ่มการเรียนต่อไป อนึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จะทาการเรีย กเก็บค่าตรวจกระดาษคาตอบในภายหลัง เพื่อเสนอผู้ อานวยการพิจารณาค่าตรวจ
กระดาษคาตอบต่อไป
9.1.2 กรณีกระดาษคาตอบอัตนัย ให้ผู้ประสานรายวิชาจัด ส่งกระดาษคาตอบอัตนัย
(แบบ AC 638) ให้อาจารย์ผู้สอนประจากลุ่มการเรียนตรวจให้คะแนน พร้อมแนบบั นทึกข้อความขอ
เบิกค่าตรวจกระดาษคาตอบ (แบบ AC 627) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนกรอกข้อมูลเป็นรายบุคคลเพื่อเสนอ
ผู้อานวยการพิจารณาค่าตรวจกระดาษ คาตอบต่อไป
หมายเหตุ กระดาษคาตอบปรนัยแบบ OMR (Optical Mark Reader) เป็นกระดาษคาตอบ
ข้อสอบปรนั ย ที่ ศูน ย์ คอมพิว เตอร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น จัดทาขึ้นเพื่อ ใช้กับ นักศึกษาในการท า
ข้อสอบปรนัยด้วยการระบายดินสอดาชนิด 2B ลงในกระดาษคาตอบ โดยเครื่องโอเอ็มอาร์จะส่องไฟ
ผ่านกระดาษที่อ่าน และจะสะท้อนแสงที่เกิดจากเครื่องหมายที่ทาขึ้ นโดยดินสอ เนื่องจากรอยดินสอ
เกิดขึ้นจากดินสอ ที่มีตะกั่วอ่อน จึงเกิดการสะท้อนแสงจากนั้นก็จะเทียบคาตอบที่ฝนไว้ว่าตรงกับ
เฉลยคาตอบที่ตั้งค่าว่าเป็นคาตอบที่ถูกต้องหรือไม่
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 627
ชื่อเอกสาร
บันทึกข้อความขอเบิกค่าตรวจกระดาษคาตอบ
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 61 และ 62 และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ที่ ศธ 0514.1.39/ ให้เว้นว่างไว้ และให้ดาเนินการประสานออกเลขที่ของบันทึกข้อความ
ที่งานสารบรรณสานักวิชาศึกษาทั่วไป หลังเสนอลงนามในเอกสารเรียบร้อยแล้ว
1.2 วันที่ ให้เว้นว่างไว้ งานสารบรรณสานักวิชาศึกษาทั่วไปจะเป็นผู้ดาเนินการลงวันที่ใน
เอกสารหลังการออกเลขที่ของบันทึกข้อความ
1.3 เรื่อง แสดงข้อความ ขอเบิกค่าตรวจกระดาษคาตอบ
1.4 เรียน แสดงตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป
ส่วนที่ 2 รายละเอียดของการจัดสอบ
2.1 ด้วยข้าพเจ้า กรอกตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล ของอาจารย์ผู้สอน
2.2 อาจารย์ประจาวิชา ให้กรอกรหัสวิชา 6 หลัก และชื่อรายวิชา เช่น วิชา 000 130
ทักษะการรู้สารสนเทศ
2.3 กระดาษคาตอบข้อสอบ ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามประเภทการสอบ
กลางภาค ปลายภาค ที่ดาเนินการจัดสอบประจารายวิชา
2.4 ประจาภาคการศึกษา ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามภาคการศึกษา
ต้น ปลาย หรือ พิเศษ ที่ดาเนินการจัดสอบ
2.5 ปีการศึกษา กรอกปีการศึกษาที่จัดการสอบจานวน 4 หลัก เช่น 2557
2.6 จัดสอบวันที่ กรอกวัน เดือน ปี ที่ดาเนินการจัดสอบประจารายวิชา
เช่น 11 สิงหาคม 2557
2.7 เวลา กรอกช่วงเวลาที่จัดสอบที่ดาเนินการจัดสอบประจารายวิชา
เช่น 08.30 - 12.00 น., 13.00 - 16.00 น. เป็นต้น
2.8 รวมจานวน กรอกจานวนชั่วโมงที่ใช้ในการจัดสอบประจารายวิชา เช่น 3 ชั่วโมง
ส่วนที่ 3 ประเภทคาตอบและอัตราที่ขอเบิกได้
ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามประเภทคาตอบและอัตราที่เบิกได้ ดังนี้
3.1 ประเภทอัตนัยล้วน
อัตรา 5 บาท/คน
3.2 ประเภทอัตนัย และปรนัย อัตรา 2.50 บาท/คน
3.3 ประเภทปรนัยล้วน
อัตรา 1.25 บาท/คน
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ส่วนที่ 4 ตารางจานวนผู้เข้าสอบ
คอลัมน์ที่ 1 และ 3 คณะ แสดงรายชื่อของคณะ
คอลัมน์ที่ 2 และ 4 จานวน (คน) กรอกจานวนนักศึกษาที่เข้าสอบโดยจาแนกตามรายชื่อคณะ
กรณีตรวจข้อสอบมากกว่า 1 กลุ่ม ให้รวมจานวนนักศึกษาที่เข้าสอบทุกกลุ่มที่ตรวจคาตอบ
ส่วนท้ายของตาราง รวมจานวนทั้งสิ้น กรอกจานวนรวมตามที่กรอกในคอลัมน์ที่ 2 และ 4
ส่วนที่ 5 จานวนเงินค่าตรวจกระดาษคาตอบ
แถวที่ 1 จานวนเงิน กรอกจานวนเงินที่คานวณค่าตอบแทนเรียบร้อยแล้วเป็นตัวเลข
โดยคานวณจากสูตร ดังนี้
จานวนผู้เข้าสอบ X อัตราที่ขอเบิก = จานวนเงินที่เบิกได้
เช่น วิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ จัดสอบโดยใช้ข้อสอบอัตนัยล้วน
นักศึกษาเข้าสอบจานวน 65 คน ให้คานวณค่าตอบแทน ดังนี้
65 (จานวนผู้เข้าสอบ) X 5 (อัตราที่ขอเบิก) = 325
จานวนเงินที่เบิกได้ จานวน 325 บาท
แถวที่ 2 ยอดเงินรวมเป็นตัวอักษร กรอกจานวนเงินเป็นตัวอักษรตามที่ระบุไว้ในแถวที่ 1
เช่น สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน
ส่วนที่ 6 การลงนามบันทึกข้อความ
อาจารย์ผู้สอนที่ขอเบิกลงลายมือชื่อ เขียนตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล และ
ลงวันที่กากับ
ส่วนที่ 7 บัญชีรายละเอียดการขอเบิกค่าตรวจกระดาษคาตอบ
7.1 ข้อสอบ ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามประเภทการสอบ
กลางภาค ปลายภาค ที่ดาเนินการจัดสอบประจารายวิชา
7.2 ประจาภาคการศึกษา ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามภาคการศึกษา
ต้น ปลาย หรือ พิเศษ ที่ดาเนินการจัดสอบ
7.3 ปีการศึกษา กรอกปีการศึกษาที่จัดการสอบจานวน 4 หลัก เช่น 2557
7.4 วิชา ให้กรอกรหัสวิชา 6 หลัก และชื่อรายวิชา เช่น วิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
7.5 สอบวันที่ กรอกวัน เดือน ปี ที่ดาเนินการจัดสอบประจารายวิชา
เช่น 11 สิงหาคม 2557
7.6 เวลา กรอกช่วงเวลาที่จัดสอบที่ดาเนินการจัดสอบประจารายวิชา
เช่น 08.30 - 12.00 น., 13.00 - 16.00 น. เป็นต้น
7.7 รวมจานวน กรอกจานวนชั่วโมงที่ใช้ในการจัดสอบประจารายวิชา เช่น 3 ชั่วโมง
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ส่วนที่ 8 ตารางรายละเอียดการขอเบิกค่าตรวจกระดาษคาตอบ
คอลัมน์ที่ 1 ลาดับ กรอกลาดับที่ของเอกสาร จากน้อยไปมาก
คอลัมน์ที่ 2 ชื่อ - นามสกุล กรอกตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล ของอาจารย์ผู้สอน
ที่ขอเบิกค่าตรวจกระดาษคาตอบ
คอลัมน์ที่ 3 จานวนผู้เข้าสอบ กรอกจานวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
คอลัมน์ที่ 4 อัตราที่เบิก กรอกอัตราที่ขอเบิก ดังนี้
4.1 ประเภทอัตนัยล้วน
อัตรา 5 บาท/คน
4.2 ประเภทอัตนัย และปรนัย อัตรา 2.50 บาท/คน
4.3 ประเภทปรนัยล้วน
อัตรา 1.25 บาท/คน
คอลัมน์ที่ 5 คิดเป็นจานวนเงิน กรอกจานวนเงินที่คานวณค่าตอบแทนเรียบร้อยแล้ว
เป็นตัวเลข
คอลัมน์ที่ 6 ลายมือชื่อผู้รับเงิน อาจารย์ผู้สอนที่ขอเบิกค่าตรวจกระดาษคาตอบลงลายมือชื่อ
แถวที่ 3 จานวนเงินรวมทั้งสิ้น กรอกจานวนเงินเป็นตัวเลขตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ที่ 5
แถวที่ 4 ยอดเงินรวมเป็นตัวอักษร กรอกจานวนเงินเป็นตัวอักษรตามที่ระบุไว้ในแถวที่ 1
เช่น สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน
ส่วนที่ 9 การลงนามรับรองบัญชีรายละเอียดการขอเบิกค่าตรวจกระดาษคาตอบ
เสนอผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไปลงลายมือชื่อในบัญชีรายละเอียดการขอเบิก
ค่าตรวจกระดาษคาตอบ
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ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 5

ส่วนที่ 6

ภาพที่ 61 บันทึกข้อความขอเบิกค่าตรวจกระดาษคาตอบ
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ส่วนที่ 7

ส่วนที่ 8

ส่วนที่ 9

ภาพที่ 62 บัญชีรายละเอียดการขอเบิกค่าตรวจกระดาษคาตอบ
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 637
ชื่อเอกสาร
บันทึกข้อความขอส่งตรวจกระดาษคาตอบ OMR
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 63 และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ที่ ศธ 0514.1.39/ ให้เว้นว่างไว้ และให้ดาเนินการประสานออกเลขที่ของบันทึกข้อความ
ที่งานสารบรรณสานักวิชาศึกษาทั่วไป หลังเสนอลงนามในเอกสารเรียบร้อยแล้ว
1.2 วันที่ ให้เว้นว่างไว้ งานสารบรรณสานักวิชาศึกษาทั่วไปจะเป็นผู้ดาเนินการลงวันที่ใน
เอกสารหลังการออกเลขที่ของบันทึกข้อความ
1.4 เรื่อง แสดงข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งตรวจกระดาษคาตอบ OMR
1.5 เรียน แสดงตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป
ส่วนที่ 2 รายละเอียดของการจัดสอบ
2.1 กระดาษคาตอบข้อสอบ OMR ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามประเภท
การสอบกลางภาค ปลายภาค ที่ดาเนินการจัดสอบประจารายวิชา
2.2 ประจาภาคการศึกษา ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามภาคการศึกษา
ต้น ปลาย หรือ พิเศษ ที่ดาเนินการจัดสอบ
2.3 ปีการศึกษา กรอกปีการศึกษาที่จัดการสอบจานวน 4 หลัก เช่น 2557
ส่วนที่ 3 ตารางจานวนกระดาษคาตอบแบบ OMR
คอลัมน์ที่ 1 รหัสวิชา แสดงรหัสรายวิชา ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในตารางหน้ารหัสวิชา
ส่งตรวจกระดาษคาตอบ OMR
คอลัมน์ที่ 2 ชื่อรายวิชา แสดงชื่อรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นภาษาไทย
คอลัมน์ที่ 3 จานวนกระดาษคาตอบ กรอกจานวนกระดาษคาตอบของนักศึกษาที่ส่งตรวจ
กระดาษคาตอบแบบ OMR ในแต่ละรายวิชา
คอลัมน์ที่ 4 จานวนซอง กรอกจานวนซองบรรจุกระดาษคาตอบของนักศึกษาที่ส่งตรวจ
กระดาษคาตอบแบบ OMR ในแต่ละรายวิชา
ส่วนท้ายของตาราง รวม ให้เขียนจานวนรวม ของจานวนวิชา จานวนกระดาษคาตอบ
และจานวนซองทีส่ ่งตรวจกระดาษคาตอบแบบ OMR ในครั้งนี้
ส่วนที่ 4 การลงนามบันทึกข้อความ
เสนอผู้บริหารสานักวิชาศึกษาทั่วไปลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความขอส่งตรวจ
กระดาษคาตอบแบบ OMR
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ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ภาพที่ 63 บันทึกข้อความขอส่งตรวจกระดาษคาตอบ OMR
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 638
ชื่อเอกสาร
บันทึกข้อความขอส่งตรวจกระดาษคาตอบอัตนัย
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 64 และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ที่ ศธ 0514.1.39/ ให้เว้นว่างไว้ และให้ดาเนินการประสานออกเลขที่ของบันทึกข้อความ
ที่งานสารบรรณสานักวิชาศึกษาทั่วไป หลังเสนอลงนามในเอกสารเรียบร้อยแล้ว
1.2 วันที่ ให้เว้นว่างไว้ งานสารบรรณสานักวิชาศึกษาทั่วไปจะเป็นผู้ดาเนินการลงวันที่ใน
เอกสารหลังการออกเลขที่ของบันทึกข้อความ
1.4 เรื่อง แสดงข้อความขอความอนุเคราะห์ตรวจกระดาษคาตอบอัตนัย
1.5 เรียน กรอกตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล ของอาจารย์ผู้สอนที่ตรวจกระดาษคาตอบ
ส่วนที่ 2 รายละเอียดของการจัดสอบ
2.1 กระดาษคาตอบข้อสอบ OMR ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามประเภท
การสอบกลางภาค ปลายภาค ที่ดาเนินการจัดสอบประจารายวิชา
2.2 ประจาภาคการศึกษา ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามภาคการศึกษา
ต้น ปลาย หรือ พิเศษ ที่ดาเนินการจัดสอบ
2.3 ปีการศึกษา กรอกปีการศึกษาที่จัดการสอบจานวน 4 หลัก เช่น 2557
2.4 วิชา ให้กรอกรหัสวิชา 6 หลัก และชื่อรายวิชา เช่น วิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
ส่วนที่ 3 ตารางจานวนกระดาษคาตอบอัตนัย
คอลัมน์ที่ 1 ลาดับ แสดงลาดับ จาก 1 - 5
คอลัมน์ที่ 2 กลุ่มการเรียนที่ กรอกหมายเลขกลุ่มการเรียนที่ส่งตรวจกระดาษคาตอบอัตนัย
คอลัมน์ที่ 3 จานวนกระดาษคาตอบ กรอกจานวนกระดาษคาตอบของนักศึกษาที่ส่งตรวจ
กระดาษคาตอบอัตนัย
คอลัมน์ที่ 4 จานวนซอง กรอกจานวนซองบรรจุกระดาษคาตอบของนักศึกษาที่ส่งตรวจ
กระดาษคาตอบอัตนัย
ส่วนท้ายของตาราง รวม ให้เขียนจานวนรวม ของจานวนกลุ่มการเรียน
จานวนกระดาษคาตอบ และจานวนซองทีส่ ่งตรวจกระดาษคาตอบอัตนัยในครั้งนี้
ส่วนที่ 4 การลงนามบันทึกข้อความ
เสนอผู้บริหารสานักวิชาศึกษาทั่วไปลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความขอส่งตรวจ
กระดาษคาตอบอัตนัย
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ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ภาพที่ 64 กาหนดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
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ขั้นตอนที่ 10 ประสานงานอาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนนนักศึกษา
การประสานงานอาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนนนักศึกษามีขั้นตอนการดาเนินงานในภาพรวม
ตั้งแต่การตรวจสอบวันสอบปลายภาค วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน การติดตามการส่งแบบ
บันทึกคะแนน และการการจัดพิมพ์แบบบันทึกคะแนนนักศึกษาประจากลุ่มการเรียน รายละเอียดดัง
แสดงในภาพที่ 65

ตรวจสอบวันสอบปลายภาค และวันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน

ผู้ประสานรายวิชาจัดส่งคะแนนสอบของนักศึกษา
ประสานอาจารย์ผู้สอนกาหนดการส่งคะแนนนักศึกษา
แจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบกาหนดการส่งคะแนนนักศึกษา

อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนนนักศึกษา

ผู้ประสานรายวิชา
ตรวจสอบการส่งแบบบันทึกคะแนน

ไม่ส่ง

ส่ง
ไม่ถูกต้อง

ผู้ประสานรายวิชา
ตรวจสอบจานวนนักศึกษา

ถูกต้อง
จัดพิมพ์แบบบันทึกคะแนน
นักศึกษาประจากลุ่มการเรียน

ภาพที่ 65 ผังขั้นตอนการประสานงานอาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนนนักศึกษา
จากภาพที่ 65 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการประสานงานอาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนนนักศึกษา
โดยผู้ประสานรายวิชาดาเนินการตรวจสอบวันสอบปลายภาค และวันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน
ผู้ประสานรายวิชาจัดส่งคะแนนสอบของนักศึกษา และแจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบกาหนดการส่งคะแนน
นักศึกษา เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนนนักศึกษาและจัดส่งคะแนนตามกาหนด ดังนี้
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10.1. ผู้ประสานรายวิชาตรวจสอบการส่งแบบบันทึกคะแนน (แบบ AC 612) หากปรากฏว่า
อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งคะแนนของนักศึกษาตามกาหนดให้ดาเนินการประสานทุกๆ 3 วันทาการ ต่อไป
10.2 ผู้ประสานรายวิชาตรวจสอบจานวนนักศึกษาของนักศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
จานวนนักศึกษาในระบบ มข. 30 (แบบ AC 108) หากปรากฏว่าจานวนนักศึกษาไม่ถูกต้องให้ประสาน
อาจารย์ผู้สอนประจากลุ่มการเรียนเพื่อบันทึกคะแนนนักศึกษาให้ครบถ้วน ก่อนจัดพิมพ์แบบบันทึก
คะแนนนักศึกษาประจากลุ่มการเรียนต่อไป
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ขั้นตอนที่ 11 ประสานการรับรองผลการเรียน
การประสานการรับรองผลการเรียนมีขั้นตอนการดาเนินงานในภาพรวมตั้งแต่การจัดทาแบบ
รายงานผลการเรียนประจารายวิชา เสนอพิจารณาผลการเรียน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
และพัฒนารายวิชาพิจารณาผลการเรียน รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการอานวยการ
พิจารณาผลการเรี ยน ก่อนการบันทึกผลการเรียนประจารายวิชาผ่านเว็บ รายละเอียดดังแสดงใน
ภาพที่ 66
รวบรวมแบบบันทึกคะแนนนักศึกษาประจากลุ่มการเรียน
จัดเรียงแบบบันทึกคะแนนนักศึกษาตามลาดับกลุ่มการเรียน
ประสานอาจารย์ผู้สอนกาหนดการส่งคะแนนนักศึกษา
จัดทาแบบรายงานผลการเรียน ประจารายวิชา
ประสานอาจารย์ผสู้ อน
คณะกรรมการบริหาร
และพัฒนารายวิชาพิจารณา
ผลการเรียน

ไม่รับรอง

รับรอง

ประจากลุ่มการเรียน
ทบทวนผลการเรียน
นักศึกษาตามมติ

ลงนามรับรองในแบบรายงานผลการเรียน
ประสานคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนา
รายวิชาทบทวน
ผลการเรียนตามมติ

ไม่รับรอง

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
พิจารณา

รับรอง
ลงนามรับรองในแบบรายงานผลการเรียน
ไม่รับรอง

คณะกรรมการอานวยการ
พิจารณาผลการเรียน

รับรอง
ประสานคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา
บันทึกผลการเรียนประจารายวิชาผ่านเว็บ

ภาพที่ 66 ผังขั้นตอนการประสานการรับรองผลการเรียน
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จากภาพที่ 66 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการประสานการรับรองผลการเรียนโดยผู้ประสาน
รายวิชาดาเนินการวบรวมแบบบันทึกคะแนนนักศึกษา (แบบ AC 612) ประจากลุ่มการเรียน จัดเรียง
แบบบัน ทึกคะแนนนักศึกษาตามลาดับ กลุ่ มการเรียน และจัดทาแบบรายงานผลการเรียนประจา
รายวิชา (แบบ AC 109) แล้วดาเนินการประสานการรับรองผลการเรียน ดังนี้
11.1 เสนอคณะกรรมการบริ ห ารและพั ฒ นารายวิ ช าพิ จ ารณารั บ รองผลการเรี ย นของ
นักศึกษาในรายวิชา (แบบ AC 109) หากปรากฏว่าคะแนนนักศึกษาไม่ถูกต้องให้ประสานอาจารย์
ผู้สอนประจากลุ่มการเรียนเพื่อทบทวนคะแนนนักศึกษาให้ถูกต้อง และเสนอประธานคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนารายวิชาลงนามรับรองในแบบรายงานผลการเรียน
11.2 เสนอรองผู้ อ านวยการฝ่ า ยวิ ช าการพิ จ ารณาลงนามในแบบรายงานผลการเรี ย น
(แบบ AC 109) หากปรากฏว่า รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการไม่รับรองผลการเรียนให้ผู้ประสาน
รายวิชาประสานคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาทบทวนผลการเรียนตามความเห็นของ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการให้เรียบร้อยก่อนเสนอพิจารณาลงนามต่อไป
11.3 เสนอคณะกรรมการอานวยการพิจารณารับ รองผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา
(แบบ AC 109) หากปรากฏว่าคณะกรรมการอานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไปมีมติไม่รับรองผลการ
เรียนให้ผู้ประสานรายวิชาประสานคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาทบทวนผลการเรียนตาม
มติให้เรียบร้อยก่อนเสนอพิจารณารับรองต่อไป
11.4 หากปรากฏว่าคณะกรรมการอานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไปมีมติรับรองผลการเรียน
ให้ผู้ประสานรายวิชาประสานประสานคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาบันทึก ผลการเรียน
ประจารายวิชาผ่านเว็บต่อไป
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 109
ชื่อเอกสาร
แบบรายงานผลการเรียน รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 67
และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประจาภาคการศึกษา ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามภาคการศึกษา
ต้น ปลาย หรือ พิเศษ ที่ดาเนินการจัดสอบ
1.2 ปีการศึกษา กรอกปีการศึกษาที่จัดการสอบจานวน 4 หลัก เช่น 2557
1.3 วิชา ให้กรอกรหัสวิชา 6 หลัก และชื่อรายวิชา เช่น วิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
ส่วนที่ 2 ตารางการเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้
คอลัมน์ที่ 1 ผลการเรียน แสดงระดับคะแนนตัวอักษร A- F
คอลัมน์ที่ 2 ช่วงคะแนน แสดงช่วงคะแนนของการประเมิน
คอลัมน์ที่ 3 ลักษณะการประเมิน ให้กรอกลักษณะของการประเมินตามที่ระบุไว้ในแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น กิจกรรม/ใบงาน โครงงาน พฤติกรรม
ในชั้นเรียน การสอบปลายภาค เป็นต้น
คอลัมน์ที่ 4 สัดส่วนคะแนน กรอกสัดส่วนคะแนนในรูปแบบของค่าร้อยละ และผลรวม
ต้องเท่ากับ 100
คอลัมน์ที่ 5 - 6 สรุป กรอกข้อมูลทางสถิติ โดยพิจารณาค่าคะแนนรวมของรายวิชา ดังนี้
แถวที่ 1 MAX กรอกค่าคะแนนสูงสุดของรายวิชา
แถวที่ 2 MIN กรอกค่าคะแนนต่าสุดของรายวิชา
แถวที่ 3 MEAN กรอกค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชา
แถวที่ 4 SD. กรอกค่าคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายวิชา
ส่วนที่ 3 ตารางสรุปผลการเรียน กรณีปิดกลุ่มการเรียนให้ระบายแถบสีเหลืองในกลุ่มการเรียนนั้น
และใส่ข้อความ “ปิดกลุ่ม” ในช่องหมายเหตุ
คอลัมน์ที่ 1 Sec กรอกจานวน Sec ของการจัดการเรียนการสอนจากน้อยไปมาก
คอลัมน์ที่ 2 อาจารย์ผู้สอน กรอกตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล ของอาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มการเรียน กรณีที่สอนมากกว่า 1 คน ให้ใส่เฉพาะชื่ออาจารย์ผู้สอน
ท่านแรก และใส่คาว่า และคณะ ต่อท้าย เช่น
รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร และคณะ
คอลัมน์ที่ 3 คณะ กรอกอักษรย่อคณะเป็นภาษาอังกฤษ
คอลัมน์ที่ 4 จานวน นศ. กรอกจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มการเรียน
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คอลัมน์ที่ 5 - 17 สรุปผลการเรียน กรอกจานวนที่นักศึกษาได้รับผลการเรียนตามที่ระบุไว้
คอลัมน์ที่ 18 รวม กรอกจานวนรวมผลการเรียนของคอลัมน์ที่ 5 - 17 โดยผลรวมต้อง
มีค่าเท่ากับจานวนนักศึกษาลงทะเบียนในคอลัมน์ที่ 4
คอลัมน์ที่ 19 หมายเหตุ กรอกข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปิดกลุ่ม เป็นต้น
ส่วนท้ายของตาราง ให้ดาเนินการกรอกจานวนรวม และคิดเป็นร้อยละ ดังนี้
รวม กรอกจานวนรวมในแต่ละคอลัมน์ ของคอลัมน์ที่ 5 - 18
คิดเป็นร้อยละ กรอกค่าร้อยละโดยคานวณจากจานวนรวมโดยใช้สูตร ดังนี้
จานวนผลการเรียนที่ได้ X 100
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งรายวิชา

= จานวนร้อยละ

เช่น นักศึกษาได้รับผลการเรียน A จานวน 15 คน จากนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาจานวน 350 คน คิดเป็นค่าร้อยละได้ดังนี้
15 (จานวนรวมที่ได้) X 100
350 (จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งรายวิชา)

= 4.28

นักศึกษาได้รับผลการเรียน A จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.28
ส่วนที่ 4 หมายเหตุ
กรอกคาชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับสรุปผลการเรียน เช่น สาเหตุที่นักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I
สาเหตุที่บางกลุ่มการเรียนยังไม่ส่งผลการเรียนทันตามกาหนด เป็นต้น
ส่วนที่ 5 การลงนามรับรองแบบรายงานผลการเรียน
5.1 ประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อ เขียนชื่อ
นามสกุล และลงวันที่กากับ
5.2 รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ลงลายมือชื่อ เขียนชื่อ นามสกุล และลงวันที่กากับ
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ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5.1

ภาพที่ 67 แบบรายงานผลการเรียน

ส่วนที่ 5.2
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ขั้นตอนที่ 12 ประสานงานการส่งรายงานผลการเรียน
การประสานงานการส่งรายงานผลการเรียนมีขั้นตอนการดาเนินงานในภาพรวมตั้งแต่การ
ตรวจสอบการบันทึกผลการเรียนประจารายวิชาผ่านเว็บ การจัดพิมพ์ใบส่งผลการศึกษาประจากลุ่มการ
เรี ย น การเสนอใบส่ ง ผลการศึ ก ษาให้ ป ระธานคณะกรรมการบริ ห ารและพั ฒ นารายวิ ช า และ
ผู้อานวยการลงนามรับรองใบส่งผลการศึกษา ก่อนส่งต้นฉบับใบส่งผลการศึกษาให้สานักทะเบียนและ
ประมวลผลบันทึกข้อมูลในระบบ รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 68
ตรวจสอบการบันทึกผลการเรียนประจารายวิชาผ่านเว็บ
ประธานรายวิชาบันทึกผลการเรียนประจารายวิชาในระบบออนไลน์
จัดพิมพ์ใบส่งผลการศึกษาประจากลุ่มการเรียน

จัดเรียงใบส่งผลการศึกษาตามลาดับกลุ่มการเรียน

ไม่ถูกต้อง

ผู้ประสานรายวิชา
ตรวจสอบ

ถูกต้อง
ประธานรายวิชาลงนามรับรองใบส่งผลการศึกษา

ผู้ประสานรายวิชา
ตรวจสอบการลงนาม

ไม่ครบ

ครบ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการลงนามรับรองใบส่งผลการศึกษา

ผู้ประสานรายวิชา
ตรวจสอบการลงนาม

ไม่ครบ

ครบ
ไม่ครบ

ผู้ประสานรายวิชา
ตรวจนับใบส่งผลการศึกษา

ครบ
สาเนาเอกสาร 1 ชุด และส่งต้นฉบับใบส่งผลการศึกษาให้สานักทะเบียนและประมวลผล

ภาพที่ 68 ผังขั้นตอนการประสานงานการส่งรายงานผลการเรียน
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จากภาพที่ 68 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการประสานงานการส่งรายงานผลการเรียนโดยผู้ประสาน
รายวิชาดาเนินการตรวจสอบการบันทึก ผลการเรียนประจารายวิชาผ่านเว็บให้ครบทุกกลุ่มการเรียน
จัดพิมพ์ใบส่งผลการศึกษา (แบบ AC 110) ประจากลุ่มการเรียน และจัดเรียงใบส่งผลการศึกษา
ตามลาดับกลุ่มการเรียน แล้วดาเนินการดังนี้
12.1 ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนผลการเรียนของนักศึกษา และจานวนนักศึกษาให้
ตรงตามแบบรายงานผลการเรียนของรายวิชา (แบบ AC 109) หากปรากฏว่ารายงานผลการเรียน
ประจากลุ่มการเรียนไม่ถูกต้องให้ดาเนินการแจ้งประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา
แก้ไขให้ถูกต้องก่อนลงนามรับรองใบส่งผลการศึกษา (แบบ AC 110)
12.2 ผู้ประสานรายวิชาตรวจสอบการลงนามของประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
รายวิชาให้ครบทุกกลุ่มการเรียน หากปรากฏว่าลงนามรับรองไม่ครบถ้วนให้ดาเนินการแจ้งประธาน
คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาแก้ไขให้ครบถ้วนก่อนเสนอรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ลงนามรับรอง ต่อไป
12.3 เสนอใบส่งผลการศึกษา (แบบ AC 110) ที่ลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนารายวิชาเรียบร้อยแล้ว ให้ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการลงนามรับรองใบส่งผลการศึกษา
(แบบ AC 110) หากปรากฏว่าลงนามรับรองไม่ครบถ้วนให้ดาเนินการแจ้งผู้อานวยการสานักวิชาศึกษา
ทั่วไปให้ครบถ้วน
12.4 จัดเรียงใบส่งผลการศึกษา (แบบ AC 110) ตามลาดับกลุ่มการเรียน แล้วสาเนาใบส่งผล
การศึกษา (แบบ AC 110) แต่ละกลุ่มการเรียน จานวน 1 ชุด สารองไว้ที่สานักวิชาศึกษาทั่วไป และส่ง
ต้นฉบับใบส่งผลการศึกษา (แบบ AC 110) ให้สานักทะเบียนและประมวลผลดาเนินการบันทึกข้อมูลผล
การเรียนในระบบ ต่อไป
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 110
ชื่อเอกสาร
ใบส่งผลการศึกษา รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 69
และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 วิทยาเขต แสดงวิทยาเขตที่เปิดสอน
1.2 ภาคการศึกษา แสดงภาคการศึกษา และปีการศึกษาเป็นตัวเลข ดังนี้
1
หมายถึง ภาคการศึกษาต้น
2
หมายถึง ภาคการศึกษาปลาย
3
หมายถึง ภาคการศึกษาพิเศษ
เช่น 1/2556 หมายถึง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
1.3 ระดับการศึกษา แสดงระดับการศึกษา ประเภทการรับเข้า และสังกัดของรายวิชา
1.4 รายวิชา แสดงรหัสวิชา และชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
1.5 ผู้สอน แสดงตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และนามสกุล ของอาจารย์ประจากลุ่มการเรียน
1.6 กลุ่มที่ แสดงหมายเลขกลุ่มการเรียน
ส่วนที่ 2 ตารางผลการศึกษา
คอลัมน์ที่ 1 ลาดับ แสดงลาดับของนักศึกษา
คอลัมน์ที่ 2 รหัสประจาตัว แสดงรหัสประจาตัวนักศึกษา จานวน 10 หลัก
คอลัมน์ที่ 3 เกรด แสดงระดับคะแนนตัวอักษร
คอลัมน์ที่ 4 ชื่อ - สกุล แสดงคานาหน้านาม ชื่อ และนามสกุลของนักศึกษา
คอลัมน์ที่ 5 หมายเหตุ แสดงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลาออก, ถอน เป็นต้น
ส่วนที่ 3 ตารางข้อมูลทางสถิติ โดยพิจารณาค่าผลรวมในแต่ละกลุ่มการเรียน ดังนี้
คอลัมน์ที่ 1 เกรด แสดงระดับคะแนนตัวอักษร
คอลัมน์ที่ 2 MANUAL แสดงช่วงคะแนนการประเมินของระดับคะแนนตัวอักษร
คอลัมน์ที่ 3 รวม แสดงจานวนของนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนในแต่ละแถวระดับ
คะแนนตัวอักษร
คอลัมน์ที่ 4 % แสดงค่าร้อยละของผลการเรียนในแต่ละแถวระดับคะแนนตัวอักษร
ส่วนที่ 4 เลขรหัสควบคุมเอกสาร แสดงเลขรหัสควบคุมเอกสารในแต่ละกลุ่มการเรียน และเลข
รหัสควบคุมจะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงคะแนนในระบบ ดังนี้
4.1 แสดงรหัสควบคุม ในรูปแบบบาร์โค้ด
4.2 แสดงรหัสควบคุม ในรูปแบบตัวเลข
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ส่วนที่ 5 ช่องลงนามรับรองใบส่งผลการศึกษา สาหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปมีแนวปฏิบัติในการลงนาม
รับรองใบส่งผลการศึกษาทั้ง 3 ส่วน ดังนี้
5.1 อาจารย์ประจาวิชา ลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
5.2 หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา เว้นว่างไว้
5.3 คณบดี ลงนามโดยรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4.2

ส่วนที่ 4.1
ส่วนที่ 5.1

ส่วนที่ 5.2

ภาพที่ 69 ใบส่งผลการศึกษา

ส่วนที่ 5.3
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ขั้นตอนที่ 13 ประสานงานการส่งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)
การประสานงานการส่ งรายงานผลการด าเนิ นการของรายวิ ชา (มคอ. 5) มี ขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานในภาพรวมตั้งแต่การกาหนดวันส่งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ประสาน
อาจารย์ผู้สอนจัดทาและส่งรายงานประจากลุ่มการเรียน ประสานการส่งรายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา (มคอ. 5) ในภาพรวม และส่งหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
รายวิชาเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนการบริหารจัดการรายวิชา รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 70
ตรวจสอบกาหนดวันส่งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
(มคอ. 5)
แจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบกาหนดการส่ง มคอ. 5

ผู้ประสานรายวิชาจัดส่งข้อมูลแบบรายงานผลการเรียน
และผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอนจัดทาและส่ง มคอ.5 ประจากลุ่มการเรียน

จัดเรียง มคอ. 5 ตามลาดับกลุ่มการเรียน

คณะกรรมการบริหาร
และพัฒนารายวิชา
พิจารณา

ไม่รับรอง

รับรอง
จัดทาและส่งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ภาพรวม

จัดทาหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา
ประสานคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนารายวิชา
ทบทวนรายงานตามมติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อานวยการพิจารณา
เบิกจ่ายค่าตอบแทน

อนุมัติ
บันทึกข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา

ส่งหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา
ให้เจ้าหน้าที่การเงินดาเนินการต่อไป

ภาพที่ 70 ผังขั้นตอนการประสานงานการส่งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
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จากภาพที่ 70 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการประสานงานการส่งรายงานผลการดาเนินการของ
รายวิ ช า (มคอ. 5) โดยผู้ ป ระสานรายวิ ช าด าเนิ น การตรวจสอบ และแจ้ ง อาจารย์ ผู้ ส อนทราบ
กาหนดการส่งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา พร้อมจัดส่งข้อมูลแบบรายงานผลการเรียน (แบบ
AC 109) และผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนให้อาจารย์ผู้สอนจัดทาและส่ง รายงานผลการ
ดาเนิ นการของรายวิชา ประจ ากลุ่ มการเรียน (แบบ AC 615) และเมื่อได้รับข้อมูลกลั บคืนมาให้
ดาเนินการจัดเรียงเอกสารตามลาดับกลุ่มการเรียน แล้วดาเนินการ ดังนี้
13.1 กาหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาเพื่อพิจารณา หากปรากฏ
ว่าคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาไม่รับรองรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา(มคอ. 5)
ประจากลุ่มการเรียน (แบบ AC 615) ให้ประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจากลุ่มการเรียนเพื่อทบทวน
ปรับแก้รายงานตามมติให้เรียบร้อย ก่อนจัดทาและส่งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)
ในภาพรวม
13.2 จัดทาหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา (แบบ AC
628) เสนอคณะกรรมการลงนามให้เรียบร้อย พร้อมแนบรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)
ของรายวิชา (แบบ AC 615) จานวน 1 ชุด ประกอบการเบิกจ่าย
13.3 เสนอหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา และแนบ
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) จานวน 1 ชุด ผู้อานวยการพิจารณาอนุมัติ เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน หากปรากฏว่าผู้อานวยการสานักวิช าศึกษาทั่วไปไม่อนุมัติการเบิกจ่าย ให้ประสานคณะ
กรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาทบทวนรายงานตามมติให้เรียบร้อย ก่อนส่งหลักฐานเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาให้เจ้าหน้าที่การเงินดาเนินการต่อไป
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 615
ชื่อเอกสาร
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 71 ถึง 75 และมีวิธีการกรอกข้อมูล
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ดังนี้
ส่วนที่ 1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อวิชา
คอลัมน์ที่ 1 รหัสวิชา กรอกรหัสวิชาเป็นตัวเลขจานวน 6 หลัก
คอลัมน์ที่ 2 ชื่อรายวิชา กรอกชื่อรายวิชาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
คอลัมน์ที่ 3 กลุ่มการเรียน กรอกตัวเลขกลุ่มการเรียนที่รายงานผลการดาเนินการ
คอลัมน์ที่ 4 คณะที่ลงทะเบียนเรียน กรอกชื่อคณะของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
เป็นภาษาไทย
1.2 จานวนหน่วยกิต กรอกจานวนหน่วยกิต และตัวเลขชั่วโมงการจัดการเรียนรู้
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา กรอกข้อความ “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป”
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา กรอกชื่อคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา
1.4.2 อาจารย์ผู้สอนประจากลุ่มการเรียน กรอกชื่ออาจารย์ประจากลุ่มการเรียน
1.5 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา กรอกภาคการศึกษาต้น ปลาย หรือ พิเศษ
และปีการศึกษาจานวน 4 หลัก เช่น 2557
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ กรอกข้อความ “ไม่มี”
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน กรอกข้อความ “ไม่มี”
1.8 สถานที่เรียน
คอลัมน์ที่ 1 วันเรียน กรอกวันจัดการเรียนการสอน เช่น จันทร์, อังคาร, พุธ, ศุกร์
อังคารและพฤหัสบดี เป็นต้น
คอลัมน์ที่ 2 เวลาเรียน กรอกเวลาเรียน เช่น 09.00 - 12.00 น. เป็นต้น
คอลัมน์ที่ 3 ห้องเรียนกรอกหมายเลขห้องเรียนประจากลุ่มการเรียนตามที่ระบุ
ในระบบ มข. 30
คอลัมน์ที่ 4 คณะที่ลงทะเบียนเรียน กรอกชื่อคณะของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
เป็นภาษาไทย
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ส่วนที่ 2 หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2.1 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน) กรอกจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เช่น นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จานวน 300 คน
2.2 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา กรอกจานวนนักศึกษาที่คงเหลือ
ณ วันสุดท้ายของการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เช่น นักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา จานวน 295 คน
2.3 จานวนนักศึกษาที่ถอน (W) กรอกจานวนนักศึกษาที่ถอนรายวิชา
เช่น นักศึกษาที่ถอนรายวิชา จานวน 5 คน
2.4 การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) กรอกจานวนนักศึกษา และค่าร้อยละ
โดยพิจารณาค่าผลรวมจากนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
คอลัมน์ที่ 1 ระดับคะแนน (เกรด) แสดงระดับคะแนนตัวอักษร
คอลัมน์ที่ 2 จานวน (คน) กรอกจานวนของนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน
ในแต่ละแถวระดับคะแนนตัวอักษร
คอลัมน์ที่ 3 ร้อยละ กรอกค่าร้อยละของจานวนนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน
ในแต่ละแถวระดับคะแนนตัวอักษร
ส่วนที่ 3 หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา กรอกผลการประเมินที่สานักวิชาศึกษาทั่วไปกาหนด ในแต่
ละกลุ่มการเรียน โดยแบ่งเป็น การประเมินโดยนักศึกษา และการประเมินโดยวิธีอื่น ดังนี้
3.1 การประเมินโดยนักศึกษา เป็น การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต ดังนี้
คอลัมน์ที่ 1 ข้อ แสดงลาดับของประเด็นคาถาม จากน้อยไปมาก
คอลัมน์ที่ 2 ประเด็นคาถาม แสดงจานวนประเด็นคาถาม 10 คาถาม
คอลัมน์ที่ 3 ผลการประเมิน กรอกผลการประเมินในรูปแบบคะแนนเต็ม 5 และกรอก
เป็นทศนิยม 2 ตาแหน่ง
คอลัมน์ที่ 4 แปลความ กรอกผลการแปลความในแต่ละประเด็นคาถาม ดังนี้
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง ควรปรับปรุง
แถวที่ 12 รวม ให้กรอกค่าผลการประเมินเฉลี่ยจากผลการประเมิน 10 ประเด็นคาถาม
ในคอลัมน์ประเด็นคาถาม และแปลความลงในคอลัมน์แปลความ
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3.2 การประเมิน โดยวิธีอื่ น เป็ น การประเมิน ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปโดยนักศึกษาผ่านทางแบบสอบถาม ดังนี้
คอลัมน์ที่ 1 ข้อ แสดงลาดับของประเด็นคาถาม จากน้อยไปมาก
คอลัมน์ที่ 2 ประเด็นคาถาม แสดงจานวนประเด็นคาถาม 20 คาถาม
คอลัมน์ที่ 3 ผลการประเมิน กรอกผลการประเมินในรูปแบบคะแนนเต็ม 5 และกรอก
เป็นทศนิยม 2 ตาแหน่ง
คอลัมน์ที่ 3 แปลความ กรอกผลการแปลความในแต่ละประเด็นคาถาม ดังนี้
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย
คะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
แถวที่ 22 รวม ให้กรอกค่าผลการประเมินเฉลี่ยจากผลการประเมิน 20 ประเด็นคาถาม
ในคอลัมน์ประเด็นคาถาม และแปลความลงในคอลัมน์แปลความ
ส่วนที่ 4 การลงนามรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
4.1 อาจารย์ประจากลุ่มการเรียน
4.1.1 ชื่ออาจารย์ประจากลุ่มการเรียน กรอกตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล
ของอาจารย์ผู้สอนประจากลุ่มการเรียน
4.1.2 ลงชื่อ อาจารย์ผู้สอนประจากลุ่มการเรียนที่รายงาน ลงลายมือชื่อ
4.1.3 วันที่รายงาน กรอกวัน เดือน ปี ที่รายงาน
4.2 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
4.2.1 ชื่อผู้รับผิดชอบรายวิชา กรอกตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล
ของอาจารย์ชื่อผู้รับผิดชอบรายวิชา
4.2.2 ลงชื่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ลงลายมือชื่อ
4.2.3 วันที่รายงาน กรอกวัน เดือน ปี ที่รายงาน
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ส่วนที่ 1

ภาพที่ 71 รายงานหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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ส่วนที่ 2

ภาพที่ 72 รายงานหมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
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ส่วนที่ 3.1

ภาพที่ 73 รายงานหมวดที่ 5 การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
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ส่วนที่ 3.2

ภาพที่ 74 รายงานหมวดที่ 5 การประเมินรายวิชาโดยวิธอี ื่น
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ส่วนที่ 4

ภาพที่ 75 การลงชื่อรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
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คาแนะนาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
รหัสเอกสาร AC 628
ชื่อเอกสาร
หลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 76 และมีวิธีการกรอกข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประจาภาคการศึกษา ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ทีต่ รงตามภาคการศึกษา
ต้น ปลาย หรือ พิเศษ ที่ดาเนินการจัดสอบ
1.2 ปีการศึกษา กรอกปีการศึกษาที่จัดการสอบจานวน 4 หลัก เช่น 2557
1.3 วิชา ให้กรอกรหัสวิชา 6 หลัก และชื่อรายวิชา เช่น วิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
2.1 ข้าพเจ้า กรอกตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล ของประธานคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนารายวิชาที่ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
2.2 รายวิชา กรอกรหัสวิชา 6 หลัก และชื่อรายวิชา เช่น 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
2.3 นักศึกษาจานวน กรอกจานวนกลุ่มการเรียนที่เปิดสอนตามที่เปิดสอนในระบบ มข. 30
โดยไม่นับรวมที่ปิดกลุ่มการเรียน
2.4 เบิกค่าตอบแทนจานวน กรอกอัตราที่ขอเบิกค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากจานวน
กลุ่มการเรียนที่เปิดสอนตามข้อ 2.3 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่
61/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
1 - 3 กลุ่มการเรียน
ให้เบิกจ่ายอัตรา ไม่เกิน 5,000 บาท
4 - 7 กลุ่มการเรียน
ให้เบิกจ่ายอัตรา ไม่เกิน 7,500 บาท
8 กลุ่มการเรียน ขึ้นไป ให้เบิกจ่ายอัตรา ไม่เกิน 10,000 บาท
2.4.1 จานวน (ตัวเลข) กรอกจานวนเงินเป็นตัวเลขตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เช่น 7,500 บาท
2.4.2 (ตัวอักษร) กรอกจานวนเงินเป็นตัวอักษรตามที่ระบุไว้ตามข้อ 2.4.1
เช่น เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน
ส่วนที่ 3 ตารางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคล
คอลัมน์ที่ 1 ลาดับ แสดงลาดับของรายชื่อคณะกรรมการจากน้อยไปมาก
คอลัมน์ที่ 2 ชื่อ - นามสกุล กรอกตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล ของคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนารายวิชาที่ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
คอลัมน์ที่ 3 ตาแหน่ง แสดงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา
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คอลัมน์ที่ 4 จานวนเงิน กรอกจานวนเงินที่เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคล
หากท่านใดไม่ได้เบิกค่าตอบแทนให้ทาเครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) ในช่องจานวนเงิน
คอลัมน์ที่ 5 ลงชื่อผู้รับเงิน คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และ
ลงลายมือชื่อของตนเอง หากท่านใดไม่ได้เบิกค่าตอบแทนให้ทาเครื่องหมาย
ยัติภังค์ ( - ) ในช่องลงชื่อผู้รับเงิน
ส่วนที่ 4 การลงชื่อรับรองหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาลงลายมือชื่อรับรอง เขียนตาแหน่ง
ทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล และลงวันที่กากับ
ส่วนที่ 5 การลงชื่ออนุมัติหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไปลงลายมือชื่ออนุมัติ เขียนตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ นามสกุล และลงวันที่กากับ
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ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 5

ภาพที่ 76 หลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา
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3. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป มีวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสานักวิชาศึกษาทั่วไป
(สานักวิชาศึกษาทั่วไป, 2556ก) และเกณฑ์การคิดภาระงานด้านปริมาณในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายสนับสนุน สานักวิชาศึกษาทั่วไป (สานักวิชาศึกษาทั่วไป, 2556ข) ดังนี้
3.1 รอบการประเมินพิจารณาผลงาน
รอบการประเมินพิจารณาผลงาน พร้อมส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ สานักวิชาศึกษาทั่วไปกาหนด
ประเมินปีละ 2 รอบ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยคิดรอบการประเมิน จากปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 20
ตารางที่ 20 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รอบที่

ระยะการประเมินปฏิบัติงาน

1
2

1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม
1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของปีถัดไป

ระยะการปฏิบัติงานประจาภาคการศึกษา
ปลาย
พิเศษ
ต้น
(ม.ค. - พ.ค.)
(มิ.ย. - ก.ค.)
สิงหาคม ถึง
มกราคม ถึง
มิถุนายน ถึง
ธันวาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม

3.2 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานประสานงานการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นภาระงานหลัก และ
งานประจาที่ได้รับมอบหมาย มีวิธีการประเมินโดยใช้องค์ประกอบด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ และ
ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 21
ตารางที่ 21 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลาดับ
องค์ประกอบการประเมิน
1
ด้านปริมาณงาน และคุณภาพ
2
ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

การคิดสัดส่วนคะแนน (ร้อยละ)
70
30
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3.2.1 การประเมินผลด้านปริมาณงาน และคุณภาพการประสานงานการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
เป็นภาระงานหลัก มีวิธีการคิดภาระงานด้านปริมาณ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 22
ตารางที่ 22 เกณฑ์การคิดภาระงานด้านปริมาณ
ลาดับ
1
2
3
4
5

เกณฑ์การคิดภาระงาน

มีการวางแผนการทางาน
มีการดาเนินงานตามแผน
มีรายงานผลการดาเนินงาน
มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์
มีการปรับปรุงและพัฒนาการทางาน

คะแนนผลการประเมินภาระงาน
1
2
3
2
2

เมื่อรวมคะแนนเกณฑ์การคิดภาระงานด้านปริมาณเรียบร้อย ให้ดาเนินการคิดระดับคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 23
ตารางที่ 23 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านปริมาณงาน
คะแนนผลการประเมินภาระงาน
คะแนนรวมต่ากว่า หรือเท่ากับ 2
คะแนนรวมระหว่าง 3 - 4 คะแนน
คะแนนรวมระหว่าง 5 - 6 คะแนน
คะแนนรวมระหว่าง 7 - 8 คะแนน
คะแนนรวมระหว่าง 9 - 10 คะแนน

ระดับผลการประเมิน
1
2
3
4
5

3.2.2 การประเมินผลด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานมีวิธีการจากระดับสมรรถนะที่คาดหวังจาก
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจากลุ่มงาน ดังนี้
3.2.2.1 การประเมินสมรรถนะหลัก มีวิธีการประเมินประดับสมรรถนะที่แสดงออก
และรายละเอียดความสามรถในแต่ละระดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 24 และ 25
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ตารางที่ 24 ระดับสมรรถนะที่คาดหวังด้านสมรรถนะหลัก
ลาดับ
1
2
3
4
5

สมรรถนะหลัก
การบริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การทางานเป็นทีม
การยืดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม

สมรรถนะที่คาดหวัง
1
1
1
1
1

ตารางที่ 25 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการบริการที่ดี
ระดับผลการ
ประเมินสมรรถนะ
0
1
2
3

4

5

พฤติกรรมที่แสดงออก
1) ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
1) สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการได้ด้วยความเต็มใจ
1) สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการได้ด้วยความเต็มใจ
2) ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
1) สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการได้ด้วยความเต็มใจ
2) ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
3) ให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก
1) สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการได้ด้วยความเต็มใจ
2) ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
3) ให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก
4) เข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รบั บริการได้
1) สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการได้ด้วยความเต็มใจ
2) ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
3) ให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก
4) เข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รบั บริการได้
5) ให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ
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ตารางที่ 26 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ระดับผลการ
ประเมินสมรรถนะ
0
1
2
3

4

5

พฤติกรรมที่แสดงออก
1) ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
1) แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพของตนหรือเกี่ยวข้อง
1) แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพของตนหรือเกี่ยวข้อง
2) มีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพของตน
1) แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพของตนหรือเกี่ยวข้อง
2) มีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพของตน
3) สามารถนาความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
1) แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพของตนหรือเกี่ยวข้อง
2) มีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพของตน
3) สามารถนาความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
4) ศึกษาและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น
ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง
1) แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพของตนหรือเกี่ยวข้อง
2) มีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพของตน
3) สามารถนาความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
4) ศึกษาและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น
ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง
5) สนับสนุนการทางานของคนในสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นความเชี่ยวชาญ
ในวิทยาการด้านต่างๆ
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ตารางที่ 27 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับผลการ
ประเมินสมรรถนะ
0
1
2
3

4

5

พฤติกรรมที่แสดงออก
1) ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
1) แสดงความพยายามในการทางานให้ดี
1) แสดงความพยายามในการทางานให้ดี
2) สามารถทางานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้
1) แสดงความพยายามในการทางานให้ดี
2) สามารถทางานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้
3) สามารถปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1) แสดงความพยายามในการทางานให้ดี
2) สามารถทางานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้
3) สามารถปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) สามารถกาหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนางานเพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น
หรือแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
1) แสดงความพยายามในการทางานให้ดี
2) สามารถทางานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้
3) สามารถปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) สามารถกาหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนางานเพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น
หรือแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
5) กล้าตัดสินใจแม้ว่าการตัดสินใจนั้นมีความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา
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ตารางที่ 28 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการทางานเป็นทีม
ระดับผลการ
ประเมินสมรรถนะ
0
1
2
3

4

5

พฤติกรรมที่แสดงออก
1) ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
1) ทาหน้าที่ของตนในทีมให้สาเร็จ
1) ทาหน้าที่ของตนในทีมให้สาเร็จ
2) ให้ความร่วมมือในการทางานกับเพื่อร่วมงาน
1) ทาหน้าที่ของตนในทีมให้สาเร็จ
2) ให้ความร่วมมือในการทางานกับเพื่อร่วมงาน
3) ประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม
1) ทาหน้าที่ของตนในทีมให้สาเร็จ
2) ให้ความร่วมมือในการทางานกับเพื่อร่วมงาน
3) ประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม
4) สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อร่วมทีม เพื่อให้งานประสบความสาเร็จ
1) ทาหน้าที่ของตนในทีมให้สาเร็จ
2) ให้ความร่วมมือในการทางานกับเพื่อร่วมงาน
3) ประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม
4) สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อร่วมทีม เพื่อให้งานประสบความสาเร็จ
5) สามารถนาทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลสาเร็จ
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ตารางที่ 29 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการยืดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
ระดับผลการ
ประเมินสมรรถนะ
0
1
2
3

4

5

พฤติกรรมที่แสดงออก
1) ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
1) มีความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ
1) มีความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ
2) มีสัจจะเชื่อถือได้
1) มีความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ
2) มีสัจจะเชื่อถือได้
3) ยึดมั่นในหลักการ
1) มีความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ
2) มีสัจจะเชื่อถือได้
3) ยึดมั่นในหลักการ
4) ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง
1) มีความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ
2) มีสัจจะเชื่อถือได้
3) ยึดมั่นในหลักการ
4) ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง
5) อุทิศตนเพื่อความยุติธรรม

3.2.2.1 การประเมินสมรรถนะประจากลุ่มงาน มีวิธีการประเมินประดับสมรรถนะที่
แสดงออก และรายละเอียดความสามรถในแต่ละระดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 30 และ 31
ตารางที่ 30 ระดับสมรรถนะที่คาดหวังด้านสมรรถนะประจากลุ่มงาน
ลาดับ
1
2
3
4

สมรรถนะประจากลุ่มงาน
การคิดวิเคราะห์
ความเข้าใจผู้อื่น
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

สมรรถนะที่คาดหวัง
1
1
1
1
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ตารางที่ 31 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์
ระดับผลการ
ประเมินสมรรถนะ
0
1
2
3

4

5

พฤติกรรมที่แสดงออก
1) ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
1) แยกแยะประเด็นปัญหา หรืองานออกเป็นส่วนย่อยๆ
1) แยกแยะประเด็นปัญหา หรืองานออกเป็นส่วนย่อยๆ
2) เข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหาหรืองาน
1) แยกแยะประเด็นปัญหา หรืองานออกเป็นส่วนย่อยๆ
2) เข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหาหรืองาน
3) เข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหา หรืองาน
1) แยกแยะประเด็นปัญหา หรืองานออกเป็นส่วนย่อยๆ
2) เข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหาหรืองาน
3) เข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหา หรืองาน
4) สามารถวิเคราะห์ หรือวางแผนงานที่ซับซ้อนได้
1) แยกแยะประเด็นปัญหา หรืองานออกเป็นส่วนย่อยๆ
2) เข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหาหรืองาน
3) เข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหา หรืองาน
4) สามารถวิเคราะห์ หรือวางแผนงานที่ซับซ้อนได้
5) เทคนิคและรูปแบบต่างๆ ในการกาหนดแผนงาน หรือขั้นตอนการทางาน
เพื่อเตรียมทางเลือกสาหรับการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ตารางที่ 32 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านความเข้าใจผู้อื่น
ระดับผลการ
ประเมินสมรรถนะ
0
1
2

พฤติกรรมที่แสดงออก
1) ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
1) ใส่ใจและให้ความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่น
1) ใส่ใจและให้ความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่น
2) สอน หรือให้คาแนะนาเพื่อเพื่อพัฒนาผู้อื่นที่มีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะ
ทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ หรือทัศนคติที่ดี
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ตารางที่ 32 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านความเข้าใจผู้อื่น (ต่อ)
ระดับผลการ
ประเมินสมรรถนะ
3

4

5

พฤติกรรมที่แสดงออก
1) ใส่ใจและให้ความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่น
2) สอน หรือให้คาแนะนาเพื่อเพื่อพัฒนาผู้อื่นที่มีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะ
ทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ หรือทัศนคติที่ดี
3) ใส่ใจการให้เหตุผลประกอบการแนะนา หรือมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาผู้อื่น
1) ใส่ใจและให้ความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่น
2) สอน หรือให้คาแนะนาเพื่อเพื่อพัฒนาผู้อื่นที่มีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะ
ทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ หรือทัศนคติที่ดี
3) ใส่ใจการให้เหตุผลประกอบการแนะนา หรือมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาผู้อื่น
4) ติดตาม และให้คาติชมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1) ใส่ใจและให้ความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่น
2) สอน หรือให้คาแนะนาเพื่อเพื่อพัฒนาผู้อื่นที่มีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะ
ทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ หรือทัศนคติที่ดี
3) ใส่ใจการให้เหตุผลประกอบการแนะนา หรือมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาผู้อื่น
4) ติดตาม และให้คาติชมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5) มุ่งเน้นการพัฒนาจากรากของปัญหา หรือความต้องการที่แท้จริง

ตารางที่ 33 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
ระดับผลการ
ประเมินสมรรถนะ
0
1
2

3

พฤติกรรมที่แสดงออก
1) ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
1) ต้องการให้ข้อมูล และบทบทบาทในการปฏิบัติงานมีความถูกต้องชัดเจน
ตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
1) ต้องการให้ข้อมูล และบทบทบาทในการปฏิบัติงานมีความถูกต้องชัดเจน
ตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
2) ตรวจทานความถูกต้องของงานที่ตนรับผิดชอบ
1) ต้องการให้ข้อมูล และบทบทบาทในการปฏิบัติงานมีความถูกต้องชัดเจน
ตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
2) ตรวจทานความถูกต้องของงานที่ตนรับผิดชอบ
3) ดูแลความถูกต้องของงานทั้งของตนและผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
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ตารางที่ 33 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (ต่อ)
ระดับผลการ
ประเมินสมรรถนะ
4

5

พฤติกรรมที่แสดงออก
1) ต้องการให้ข้อมูล และบทบทบาทในการปฏิบัติงานมีความถูกต้องชัดเจน
ตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
2) ตรวจทานความถูกต้องของงานที่ตนรับผิดชอบ
3) ดูแลความถูกต้องของงานทั้งของตนและผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
4) ตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงคุณภาพของข้อมูล หรือโครงการ
1) ต้องการให้ข้อมูล และบทบทบาทในการปฏิบัติงานมีความถูกต้องชัดเจน
ตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
2) ตรวจทานความถูกต้องของงานที่ตนรับผิดชอบ
3) ดูแลความถูกต้องของงานทั้งของตนและผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
4) ตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงคุณภาพของข้อมูล หรือโครงการ
5) พัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน

ตารางที่ 34 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน
ระดับผลการ
ประเมินสมรรถนะ
0
1
2
3

4

พฤติกรรมที่แสดงออก
1) ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
1) มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
1) มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
2) ยอมรับความจาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน
1) มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
2) ยอมรับความจาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน
3) มีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบ
1) มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
2) ยอมรับความจาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน
3) มีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบ
4) ปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์
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ตารางที่ 34 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน (ต่อ)
ระดับผลการ
ประเมินสมรรถนะ
5

พฤติกรรมที่แสดงออก
1) มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
2) ยอมรับความจาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน
3) มีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบ
4) ปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์
5) ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมสถานการณ์

3.3 เกณฑ์การประเมินผล
เมื่อรวมคะแนนเกณฑ์การคิดภาระงานเรียบร้อย จะมีรวบรวมการประเมินพิจารณาผลงาน
พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามรอบการประเมินตามที่ สานักวิชาศึกษาทั่วไปกาหนด เพื่อนาผลการ
ประเมินประกอบการพิจารณาพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ หรือตามที่สานักวิชา
ศึกษาทั่วไปกาหนด โดยนาคะแนนมาแบ่งกลุ่มการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 35
ตารางที่ 35 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

คะแนน (ร้อยละ)
90 - 100
80 - 89
70 - 79
60 - 69
ต่ากว่า 60
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4. จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ตามจรรยาบรรณของบุ คลากร มหาวิทยาลั ยขอนแก่น พ.ศ. 2552 (สภามหาวิทยาลั ยขอนแก่น ,
2552) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 36
ตารางที่ 36 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
ลาดับ
จรรยาบรรณ
1 จรรยาบรรณต่อตนเอง

2

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

แนวทางปฏิบัติ
1) พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับ
ตาแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ
2) พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และ
ไม่แสงหาประโยชน์โดยมิชอบ
3) พึ ง มี ทั ศ นคติ ที่ ดี และพั ฒ นาตนเองให้ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะใน
การท างานเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1) พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความสุ จ ริ ต เสมอภาค และ
ปราศจากอคติ
2) พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ รอบคอบ
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสาคัญ
3) พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อราชการอย่างเต็มที่
4) พึ ง ดู แ ลรั ก ษาและใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของทางราชการและ
มหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งประหยั ด คุ้ ม ค่ า โดยระมั ด ระวั ง มิ ใ ห้
เสี ย หายหรื อ สิ้ น เปลื อ งเยี่ ย งวิ ญ ญู ช นจะพึ ง ปฏิ บั ติ ต่ อ
ทรัพย์สินของตนเอง
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ตารางที่ 36 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ลาดับ
จรรยาบรรณ
3 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

4

จรรยาบรรณต่อนักศึกษา
และผู้รับบริการ

แนวทางปฏิบัติ
1) พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน
ขวัญ กาลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
หลักธรรมาภิบาล
2) พึ ง ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ ร่ ว มงาน ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องด้ว ยความสุภาพ มีน้าใจไมตรี เอื้ออาทร และ
พันธ์อันดี
3) พึ ง มี ความรับ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง าน การให้ค วาม
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตนและส่วนรวม ทั้งในด้านการให้
ความคิดเห็น การช่วยทางานและแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้ง
การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่ าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานในความรับผิดชอบด้วย
4) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลในทางที่ช อบ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
ความสามั คคี ร่ว มแรงร่ว มใจในบรรดาผู้ ร่ ว มงานในการ
ปฏิบัติตนหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
5) พึงละเว้นจากการนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
1) พึงใช้ภาษา ถ้อยคา สานวนที่ชัดเจน สุภาพ เหมาะสม
และเข้าใจง่ ายในการสื่อสารต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ
ที่มาติดต่อราชการ
2) พึงละเว้นจากการใช้อานาจหน้าที่ในการหาประโยชน์
โดยมิชอบจากนักศึกษาและผู้รับบริการ
3) พึ ง ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ปิ ด เผยต่ อ นั ก ศึ ก ษาและ
ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจและรวดเร็วทันเวลา
4) พึงให้บริการนักศึกษาและผู้รับบริการด้วยจิตสานึกใน
การให้ บ ริ ก ารที่ ดี มี ค วามเสมอภาค รวดเร็ ว ประหยั ด
ถูกต้อง ปราศจากอคติ
5) พึ ง ละเว้ น การแนะน านั ก ศึ ก ษาและผู้ รั บ บริ ก ารให้
ด าเนิ น การใดๆ อั น เป็ น การหลบเลี่ ย งต่ อ กฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 36 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ลาดับ
จรรยาบรรณ
5 จรรยาบรรณต่อประชาชน
และสังคม

6

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

แนวทางปฏิบัติ
1) พึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มกาลังความสามารถ
ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
2) พึงปฏิบัติต่อผู้มาใช้บริการด้วยความเอื้อเฟื้อ มีน้าใจ ใช้
กิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน และปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือ
ของบุคคลทั่วไป
3) พึงละเว้นการรับทรัพย์สินในมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย และ
การแสงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและ
ทางอ้ อ ม ในกรณี ที่ รั บ ทรั พ ย์ สิ น มี มู ล ค่ า เกิน ปกติ วิ สั ย ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
1) พึงปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณขององค์กรวิชาชีพที่ตน
เป็นสมาชิกหรือสังกัดอยู่
2) พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอื่นตามทีส่ ภา
มหาวิทยาลัยกาหนด
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บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

1. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ จากการทา SWOT และปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน
ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่ว ไป อาจพบปัญหาในการปฏิบัติงาน และมีแนวทางแก้ไข จาแนกเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้
1.1 ปัญหาของขั้นตอนการทางาน
1.2 ปัญหาจากภายนอก หรือภายใน
1.3 ปัญหาของหลักเกณฑ์
1.4 ปัญหาของวิธีการ
1.5 ปัญหาของเงื่อนไข
1.1 ปัญหาของขั้นตอนการทางาน
การปฏิบัติงานประสานงานรายวิชาอาจพบปัญหาที่เกิดจากขั้นตอนการทางาน ผู้ปฏิบัติงาน
หรือกฎระเบียบ และได้มีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 37
ตารางที่ 37 ปัญหาของขั้นตอนการทางาน และแนวทางแก้ไขปัญหา
ลาดับ
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไขปัญหา
1 ขาดการวางแผนให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพ จั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง านให้ อ้ า งอิ ง จากปฏิ ทิ น
ปัญหา
การศึกษา และวันหยุดราชการ
2 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านขาดประสบการณ์ ใ นการ ควรมีการศึกษาหาความรู้จากประกาศ ระเบียบที่
ท างานไม่ ท ราบขั้ น ตอนการท างาน เกี่ยวข้อง ซักถามแนวทางการปฏิบัติงานกับเพื่อน
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน เทคนิคการ ร่วมงาน เพื่อแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ และหา
แนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานต่อไป
ปฏิบัติงาน และมีมาตรฐานเดียวกัน
3

การลาออกของผู้ปฏิบัติงานบางครั้งทาให้ ควรมีการส่งมอบงานอย่างเป็นทางการล่วงหน้า
ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
ก่อนวันลาออก
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ตารางที่ 37 ปัญหาของขั้นตอนการทางาน และแนวทางแก้ไขปัญหา (ต่อ)
ลาดับ
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไขปัญหา
4 จ านวนข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาในระบบบริ ก าร ควรมี การแจ้ ง ให้นั กศึกษาเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบการ
การศึกษาไม่ตรงกับจานวนที่นักศึกษาเข้า ตรวจสอบข้ อ มู ล ในระบบ มข. 30 ด้ ว ยตนเอง
เรียน
และให้ยึดข้อมูลในระบบ มข. 30 เป็นหลักในการ
ปฏิบัติงาน
5 การเปลี่ยนแปลงกาหนดการเรียนการสอน ควรมี การให้อาจารย์ ผู้ ส อนแจ้ ง เป็ น ลายลั กษณ์
อักษร เพื่อใช้ในการอ้างอิง และใช้ประกอบการ
จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า
(มคอ. 5) ประจากลุ่มการเรียน ต่อไป
6 การจัดส่งหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ควรมีการจัดเตรียมเอกสารล่วงหน้า และติดตาม
การสอนล่าช้า
อาจารย์ ผู้ ส อนทุ ก ๆ 2 วั น ท าการ เพื่ อให้ จั ด ส่ ง
เอกสารได้ตรงตามกาหนด
7 ลาดับรายชื่อนักศึกษาในแบบลงชื่อเข้าชั้น ให้ยึดรายชื่อจากแบบลงชื่อเข้าชั้นเรียนเป็นหลัก
เรียน และแบบบันทึกคะแนนไม่ถูกต้อง
กรณี มี นั ก ศึก ษาลงทะเบี ย นเพิ่ ม ให้ เพิ่ ม รายชื่ อ
นักศึกษาท้ายแบบลงชื่อ ต่อไป
8 จานวนผลการเรียน และจานวนนักศึกษา ให้ มี ก ารนั บ ทวนผลการเรี ย นใหม่ ต ามรายชื่ อ
ในใบส่งผลการศึกษาไม่ตรงกับแบบรายงาน นักศึกษา โดยยึดข้อมูลจากแบบรายงานผลการ
ผลการเรียน
เรียนเป็นหลัก

1.2 ปัญหาจากภายนอก หรือภายในองค์กร และแนวทางแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานประสานงานรายวิชาอาจพบปัญหาที่เกิดจากปัญหาจากภายนอก หรือภายใน
องค์กร และได้มีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 38
ตารางที่ 38 ปัญหาจากปัจจัยภายนอก หรือภายปัจจัยในองค์กร และแนวทางแก้ไขปัญหา
ลาดับ
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไข
1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการบริหาร ด าเนิ น การตามนโยบายที่ ผู้ บ ริ ห ารสั่ ง การใน
จัดการของผู้บริหาร
รายการที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ทั น ที หากพบ
ปั ญ หาจากการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายให้ ร ายงาน
ผู้บริหารทราบ

173

ตารางที่ 38 ปัญหาจากปัจจัยภายนอก หรือภายปัจจัยในองค์กร และแนวทางแก้ไขปัญหา (ต่อ)
ลาดับ
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไข
2 นักศึกษามาจากหลากหลายคณะยากต่ อ ควรมี ก ารประสานขอหมายเลขโทรศัพ ท์ และ
การแจ้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ หรื อ ติ ด ตาม อี เ มล์ ข องตั ว แทนสาขา ตั ว แทนกลุ่ ม การเรี ย น
นักศึกษา
หรือการตั้งกลุ่ม Facebook เพื่อเป็นช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ หรือติดตามนักศึกษา
3 คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา ควรมีการส่งกาหนดการจัดทาข้อสอบและจัดส่ง
จัดส่งต้นฉบับข้อสอบล่าช้า
ข้อสอบให้คณะกรรมการทราบ และมีการติดตาม
ก่อนถึงกาหนดจัดส่งล่วงหน้า 5 วันทาการ
4 คณะไม่ ส่ ง ข้ อ สอบที่ จั ด สอบเรี ย บร้ อ ย โทรศัพท์ประสานตรวจสอบคณะ เพื่อตรวจสอบ
กลับคืนสานักวิชาศึกษาภาย 2 วันทาการ กาหนดการส่ ง ข้ อสอบคืน ในกรณี ที่ เร่ ง ด่ ว นให้
ประสานขอรับกลับด้วยตนเอง
5 ไม่ พ บคะแนนกระดาษค าตอบ OMR ไม่ ต้ องด าเนิ น การใดๆ ในกระดาษค าตอบของ
เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาระบายรหั ส ประจ า นักศึกษา โดยให้ตรวจสอบจากใบลงชื่อเข้าสอบ
นักศึกษาในกระดาษคาตอบ OMR
ตรวจสอบชื่อในกระดาษคาตอบ และคะแนนที่
ไม่ถูกต้อง
พิมพ์ไว้ที่กระดาษคาตอบ และเขียนคาว่า ระบาย
รหัสผิด ในช่องหมายเหตุ
6 คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา ควรมีการส่งกาหนดการจัดทาข้อสอบและจัดส่ง
ส่งผลการเรียนล่าช้า
ข้อสอบให้คณะกรรมการทราบ และมีการติดตาม
ก่อนถึงกาหนดจัดส่งล่วงหน้า 5 วันทาการ

1.3 ปัญหาของหลักเกณฑ์
การปฏิบัติงานประสานงานรายวิชาอาจพบปัญหาที่เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์ และได้มี
การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 39
ตารางที่ 39 ปัญหาของหลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขปัญหา
ลาดับ
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไขปัญหา
1 ปฏิทินการศึกษาระบุให้ นักศึกษาสามารถ ตรวจสอบข้ อมู ล จากระบบเป็ น ระยะ จนถึง วั น
เพิ่ ม และถอนรายวิ ช าหลั ง วั น เปิ ด ภาค สุดท้ายของการเพิ่มและถอนรายวิชาตามปฏิทิน
การศึกษา
การศึกษา
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ตารางที่ 39 ปัญหาของหลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขปัญหา (ต่อ)
ลาดับ
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไขปัญหา
2 การตรวจสอบภาระงานด้านการสอนของ ประสานให้อาจารย์ผู้สอนสังกัดคณะจัดส่งภาระ
อาจารย์ สั ง กั ด คณะ ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย งานด้ า นการสอนของตนตั้ ง แต่ วั น เปิ ด ภาค
กาหนด
การศึกษา หากต่ากว่ าเกณฑ์ให้ คานวณหักส่ว น
ต่างภาระงานก่อนการคานวณค่า ตอบแทนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
3 การคานวณค่าตอบแทนการสอนรายวิชา ให้ตรวจสอบประเภทของอาจารย์ผู้สอน ชั่วโมง
ศึ ก ษาทั่ ว ไป ตามอั ต ราที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ภาระงานสอนรายวิชาศึกษาทั่ว ไป การคานวณ
กาหนด
ค่า ตอบแทนการสอนรายวิ ช าศึกษาทั่ ว ไป ตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด

1.4 ปัญหาของวิธีการ
การปฏิบัติงานประสานงานรายวิชาอาจพบปัญหาที่เกิดจากปัญหาของวิธีการ และได้มีการ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 40
ตารางที่ 40 ปัญหาของวิธีการ และแนวทางแก้ไขปัญหา
ลาดับ
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไขปัญหา
1 การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบมาตรฐาน ควรมรการจั ด แฟ้ ม เอกสาร และจั ด หมวดหมู่
ยากต่อการค้นหา
เอกสารให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลทั้งเอกสารส่วน
บุคคล และเอกสารส่วนรวม
2 การจัดประชุมจัดในระยะเวลากระชั้นชิดไม่ ควรมีการจัดเตรียมการประชุม และประสานงาน
สามารถเข้าประชุมได้ครบตามที่เรียนเชิญ ผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ
ประชุม
3 การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน ควรมี การศึกษากาหนดการเรีย นเรียนการสอน
ใช้ระยะเวลานาน
เพื่อประมาณการล่วงหน้าในการประสานงานฝ่าย
พัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน
ใช้ระยะเวลานาน
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ตารางที่ 40 ปัญหาของวิธีการ และแนวทางแก้ไขปัญหา (ต่อ)
ลาดับ
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไขปัญหา
4 อาจารย์ผู้สอนส่งแบบขอสอนชดเชยพร้อม ควรมี ก ารแจกแบบขอสอนชดเชยให้ อ าจารย์
กับวันสอนชดเชย
ผู้สอนตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา และสามารถ
สอนชดเชย และเบิ ก ค่า ตอบแทน ได้ ใ นกรณี ที่
ผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไปลงนามอนุมัติ
ในเอกสารเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

1.5 ปัญหาของเงื่อนไข
การปฏิบัติงานประสานงานรายวิชาอาจพบปัญหาที่เกิดจากปัญหาของเงื่อนไข และได้มีการ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 41
ตารางที่ 41 ปัญหาของเงื่อนไข และแนวทางแก้ไขปัญหา
ลาดับ
ปัญหาอุปสรรค
1 วั น สอบปลายภาคบางรายวิ ช าอยู่ ในช่ ว ง
ท้า ยของช่ ว งเวลา หากจากกาหนดวั น ใน
รายงานผลการเรียนให้สานักทะเบียน เพียง
7 วัน

2

แนวทางแก้ไขปัญหา
ควรมี ก ารวางแผนและศึ ก ษาก าหนดการสอบ
ปลายภาค และความเป็นไปได้จริงในการรวบรวม
คะแนน จั ด ท าแบบรายงานผลการเรี ย น และ
ส่ ง ผ ล ก า ร เ รี ย น ใ ห้ ส า นั ก ท ะ เ บี ย น เส น อ
คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา หากไม่
สามารถดาเนินการได้ตามกาหนดให้ทาบันทึกขอ
ขยายระยะเวลาเสนอผู้ อ านวยการส านั ก วิ ช า
ศึกษาทั่วไปพิจารณา ต่อไป
กาหนดการส่งรายงานผลการดาเนินการของ ควรมี ก ารประสานจั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
รายวิชา (มคอ. 5) ภายใน 30 วันหลังส่งผล บริหารและพัฒนารายวิชา เพื่อจัดทารายงานผล
การเรียน
การดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ในภาพรวม
และลงนามหลั กฐานเบิ กจ่ า ยค่า ตอบแทนในวั น
ประชุมทันที
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2. ข้อเสนอแนะ
การปฏิบัติงานประสานงานรายวิชาตลอดภาคการศึกษา มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
2.1.1 ควรมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อกาหนดแนวทาง
การปฏิบัติงานที่เหมาะสม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1.2 ควรเสริมสร้างและให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานประสานรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกั บการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบัน
2.1.3 ควรส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ประสานงานรายวิชาที่รวดเร็วขึ้น
2.2 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป
2.2.1 ควรมีการทวนผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ SWOT เพื่อนามาจัดทา
แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ต่อไป
2.2.2 ควรมีการจั ดประชุม เกี่ยวกับแผนการบริห ารจัดการการประสานรายวิช า
ศึกษาทั่วไปอย่างเป็นระบบ
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รายการแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานประสานรายวิชา
รหัสเอกสาร
AC 109
AC 110
AC 604
AC 605
AC 606
AC 607
AC 608
AC 609
AC 610
AC 611
AC 612
AC 613
AC 614
AC 615
AC 619
AC 620
AC 625
AC 626
AC 627
AC 628
AC 629
AC 630
AC 631
AC 632
AC 633
AC 634
AC 637
AC 638

ชื่อแบบฟอร์ม
แบบรายงานผลการเรียน
ใบส่งผลการศึกษา
แบบสรุปจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา
แบบสารวจความต้องการใช้วัสดุ สื่อ เอกสารการสอน
แบบบันทึกรายชื่ออาจารย์ผสู้ อนประจารายวิชาศึกษาทั่วไป
กาหนดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบลงเวลาการสอน
แบบลงชื่อเข้าชั้นเรียนนักศึกษา
แบบบันทึกคะแนนนักศึกษา
แบบบันทึกสถิติการประสานงานการสอนของอาจารย์ผู้สอน
แบบขอสอนชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)
แบบทะเบียนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
แบบสรุปภาระงานด้านการสอน ประจาภาคการศึกษา
หลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน
บันทึกข้อความขอเบิกค่าตรวจกระดาษคาตอบ
หลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ต้นฉบับข้อสอบ
แบบพิมพ์ชุดข้อสอบประจารายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบสารวจ และสถิติจานวนนักศึกษาที่มีสิทธิส์ อบ
แบบแสดงรายละเอียดการสาเนาข้อสอบรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
แบบบันทึกรายละเอียดการจัดซองข้อสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
บันทึกข้อความขอส่งข้อสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
บันทึกข้อความขอส่งตรวจกระดาษคาตอบ OMR
บันทึกข้อความขอส่งตรวจกระดาษคาตอบอัตนัย
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188

189

อักษรย่อวัน
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

อักษรย่อภาษาไทย
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.

อักษรย่อภาษาอังกฤษ
M
TU
W
TH
F
S
SU

อักษรย่อคณะ/หน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาเขตหนองคาย
สานักวิชาศึกษาทั่วไป
สถาบันภาษา

อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

AG
EN
ED
NU
SC
MD
HS
AM
PH
DT
PS
TE
VM
AR
MS
FA
LAW
COLA
IC
NKC
GE
LI
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อักษรย่อแบบฟอร์มตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มคอ.1 การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
มคอ.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร
มคอ.3 การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา
มคอ.4 การพัฒนารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.5 การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
มคอ.6 การรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.7 การรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
อักษรย่อตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

อักษรย่อ
อักษรย่อ
อักษรย่อ
อักษรย่อ

คาอธิบายศัพท์รูปแบบการเรียนของรายวิชา
C
หมายถึง บรรยาย
L
หมายถึง ปฏิบัติ
R
หมายถึง ประชุม
S
หมายถึง ศึกษาด้วยตนเอง
T
หมายถึง ติว
คาอธิบายศัพท์ประเภทของหมวดวิชา
C
หมายถึง วิชาสัมพันธ์
F
หมายถึง วิชาเลือกเสรี
G
หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไป
L
หมายถึง วิชาพื้นฐานวิชาเอก
O
หมายถึง วิชาเลือก
P
หมายถึง วิชาเฉพาะด้าน
R
หมายถึง วิชาบังคับ
W
หมายถึง ไม่ระบุ

ศ.
รศ.
ผศ.
อ.
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คาอธิบายศัพท์ในระบบทะเบียนเรียน มข. 30
CREDIT
จานวนวนหน่วยกิต
SECTION
กลุ่มการเรียน
DAY
วันเรียน
TIME
เวลาเรียน
LEC
การสอนแบบบรรยาย
LAB
การสอนแบบปฏิบัติการ
ROOM
ห้องเรียน
MIDTERM EXAM วันสอบกลางภาค
FINAL EXAM
วันสอบปลายภาค
INSTRUCTOR
อาจารย์ผู้สอน
PRE
Prerequisite /เงื่อนไขของรายวิชา
WBA
Will be arranged /จะจัดในภายหลัง
ETC
ไม่จากัดคณะ/สาขา
AU
ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต หรือร่วมเรียน
GD
ระบบเกรดปกติ A-F
SU
วิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นระดับคะแนน
10
สถานะภาพปกติ
12 หรือ 99
ถอนรายวิชา
50
พ้นสภาพ
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