
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  



 

ภารกิจ : การบริหารหลักสูตร (ปริญญาตรี) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลการ
เรียนรู้กับผู้เรียนตามที่กำหนดในหลักสูตร 

1. คะแนนประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาของหลักสูตร  
  (≥3.51) 
2. การขึ้นทะเบียน TQR (ทุกหลักสูตรที่มีผู้สำเร็จการศึกษา) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 - พิจารณาผลลัพธท์ี่วัดคุณภาพ
ของกระบวนการ 
- วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
- พิจารณาแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุงการดำเนินงานของ
กระบวนการ 
- วางแผนการดำเนนิงานประจำปี 

มิ.ย. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

2 คณบดีพิจารณาแผนการดำเนินงาน
ประจำป ี
 
 

มิ.ย. คณบด ี  

3 ดำเนินการตามแผนการดำเนนิงาน
ประจำป ี

ก.ค. 
- 

พ.ค. 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

4 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรคร้ังที่ 2  เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
ตามแผน 

ต.ค. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

5 สำรวจข้อมูลตามแบบสำรวจตา่งๆ 
- การมีงานทำของบัณฑิต 
- ความเห็นของนายจา้ง 
- ความเห็นของนักศึกษา 
(3.3,5.4,6.1) 
- ความเห็นของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(4.3,6.1,มคอ.7) 

มี.ค. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

เริ่มต้น 

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร คร้ังที่ 1   

พิจารณา 
ปรับแก้ 

เห็นชอบ 

ดำเนินการตามแผนการ
ดำเนินงานประจำป ี

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร คร้ังที่ 2   

สำรวจข้อมูล 

จากแบบสำรวจตา่งๆ 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร คร้ังที่ 3 สรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผน 
 
 

พ.ค. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

7 จัดทำรายงานผลการดำเนนิการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) 

 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

8 ดำเนินการประเมินหลักสูตร โดย
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร 

 คณะกรรมการ
ประเมิน
หลักสูตร 

 

     

 
 

A 

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร คร้ังที่ 3   

จัดทำ มคอ.7 

ประเมินหลักสูตร 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพฒันาคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

1. เพื่อกำกับให้การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

2. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบนั ประสานงานและพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

1. ทุกหลักสูตรได้รับการประเมนิตามระยะเวลาที่กำหนด  
(ภายในเดือนมิถุนายน) และสรปุผลการประเมินเสนอต่อ
ผู้บริหารสถาบัน (ภายในเดือนสงิหาคม) และหน่วยงาน 
ต้นสังกัด (ภายในเดือนกันยายน) 

2. ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปี (มากกวา่ร้อยละ 80) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ทำเร่ืองแจ้ง 
1. กำหนดวันประเมินฯ และ
เสนอชื่อ หลักสูตรตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เสนอ
คณะกรรมการประเมินภายใน 
2. กำหนดส่ง SAR ภายใน
เดือนพฤษภาคมของทุกปี 

ม.ค. งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
คณะ 

 

2 รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินภายในทุกหลักสูตร 
เสนอรองอธิการบดีที่กำกับ 
ดูแลด้านวิชาการ 
 

มี.ค. งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 

3 จัดทำคำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมิน
ภายในระดับหลักสูตร 

มี.ค. งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 

4 อธิการบดีพิจารณาอนุมัต ิ
 
 
 

มี.ค. อธิการบดี  

5 คณะกรรมการประเมินตรวจ
ประเมินหลักสูตร 

มิ.ย. คณะ 
งานพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 
 
 

 

เริ่มต้น 

ทำเรื่องแจ้งหลักสูตร/คณะ เพื่อ
กำหนดวันประเมินฯ และแจ้งชือ่ 

คณะกรรมการประเมิน 

รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการ 

จัดทำคำสั่งแต่งตัง้ 

คณะกรรมการประเมิน 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

ตรวจประเมินหลักสูตร 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  คณะทั้ง 3 คณะ บนัทึก
ข้อมูล SAR และผลประเมิน
เข้าระบบ และงานประกนั
คุณภาพการศึกษาตรวจสอบ
การบันทึกข้อมูล 

ส.ค. คณะ 
งานพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

 

7 รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set:CDS) 

ม.ค. 
- 

ส.ค. 

งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 

8 สรุปผลการดำเนนิงานและ
ทำแผนการดำเนนิงาน 
ของปีต่อไปตามระบบ 
EdPEx 

ก.ค. งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 

9 บันทึกข้อมูลพื้นฐาน CDS 
เข้าระบบ CHE QA Online 
 

ส.ค. งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 

10 เสนอการดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในทั้งระดบัหลักสูตร  
และระดับสถาบนั พร้อม
แผนการดำเนนิงานต่อ 
กรรมบริหารบริหาร และ 
สภาสถาบัน 

ส.ค. งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 

11 คณะกรรมการบริหาร
สถาบนัและ/หรือสภา
สถาบนัพิจารณา 

ส.ค. งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 

12 บันทึกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบั
สถาบนัเข้าระบบ CHE QA 
Online 

ก.ย. งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 

13 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เข้า
ฐานข้อมูลของการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ก.ย. 
- 

ต.ค. 

งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 

     

 

A 

ส่ง SAR และผลการประเมิน 

เขา้ระบบ CHE QA Online 

รวบรวมข้อมูล CDS 

สรุปผลการดำเนนิงานและทำ
แผนการดำเนนิงาน 

ของปีต่อไป 

บันทึกข้อมูลพื้นฐาน CDS เขา้
ระบบ CHE QA 

เสนอการดำเนินงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

บันทึกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัสถาบัน 

จัดเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูลของ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (ปริญญาตรี) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อจัดทำหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจบุนั 
ให้มีความทันสมัยภายในกำหนดเวลาที่จะใช้ในปีการศึกษาถัดไป 

เวลาที่จัดทำหลักสูตรเสร็จและผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน   
(ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ก่อนปีการศึกษาที่จะใช้หลักสูตร) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

      

1 รวบรวมข้อมูล ดังนี ้
- ความต้องการของตลาดงาน 
- การวิเคราะห์ มคอ.7 
- หลักสูตรของสถาบันมชีื่อ 
- ความเห็นของสถานประกอบการ 
- ความเห็นของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษา 

ต.ค. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

2 กำหนด/ปรับปรุงวัตถุประสงค์และ
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

ต.ค. คณบดี/
ผู้อำนวยการ 

อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

3 - ออกแบบ/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ 
  และจัดทำ Curriculum  Mapping 
- จัดทำแผนการศึกษา 
- วางแผนการประเมินและ 
  การทวนสอบผลการเรียนรู ้

ต.ค.  
-  

พ.ย. 

คณบดี/
ผู้อำนวยการ 

อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

4 จัดทำร่างหลักสูตร เพื่อเสนอ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ธ.ค. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

5 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
ร่างหลักสูตร 

ธ.ค. 
- 

ม.ค. 
 
 
 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

เริ่มต้น 

รวบรวมข้อมูล 

กำหนด/ปรับปรุงวัตถุประสงค์
และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

ออกแบบ/ปรับปรุงรายวิชาและ
จัดทำ Curriculum  Mapping 

จัดทำร่างหลักสูตร 

พิจารณา 
ปรับแก ้

เห็นชอบ 

A B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

6  สภาวิชาการพิจารณาร่างหลักสตูร 
 
 
 
 
 

ก.พ. สภาวิชาการ  

7 สภาสถาบันพจิารณาอนุมัติร่าง
หลักสูตร 
 
 
 

 สภาสถาบัน  

8 จัดทำเล่มสมบูรณ์และป้อนข้อมูล 
เข้าระบบของ สป.อว.   

ก่อน พ.ค. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

     

 
 

A B 

พิจารณา 
ปรับแก ้

เห็นชอบ 

พิจารณา 
ปรับแก ้

เห็นชอบ 

จัดทำเล่มสมบูรณ์และ 

ป้อนข้อมูลเข้าระบบของ สป.อว. 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การพัฒนาการเรียนการสอน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะและโรงเรียน 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ การคิดและการวิเคราะห์ของผู้เรียน 

ร้อยละของครู/ อาจารย์ที่ได้ระดับคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนระดับที่ 2 ขึ้นไปตามกรอบ PSF 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 คณะกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน 
(รองอธิการบดีที่กำกับดูแล
ด้านวชิาการ, ทีป่รึกษา, 
คณบดี/ผู้อำนวยการ และ 
เพื่อนครู/อาจารย์) เยี่ยมชม
ชั้นเรียน 

 คณะกรรมการ
เยี่ยมชั้นเรียน  

 

2 ประชุมคณะกรรมการเยี่ยม
ชั้นเรียนเพื่อสรุปความเห็น 
 

 คณะกรรมการ
เยี่ยมชั้นเรียน 

 

3 คณะกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน
ให้ความเห็นแก่อาจารย์
ผู้สอน 

 คณะกรรมการ
เยี่ยมชั้นเรียน 

 

4 พิจารณาการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน  

 คณะกรรมการ
เยี่ยมชั้นเรียน 

 

หากต้องปรับปรุง คณบดี/
ผู้อำนวยการกำกบัดูแลให้มี
การปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน 

 คณบด ี
ผู้อำนวยการ 

 

5 อาจารย์ผู้สอนเขียนรายงาน
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
PSF 

 อาจารย์ผู้สอน  

6 พิจารณาระดบัการสอนโดย
คณะกรรมการประเมินระดับ
การสอน (รองอธิการบดีที่
กำกับดูแลด้านวชิาการ, ที่
ปรึกษา, คณบดี/ผู้อำนวยการ 
และผู้ทรงคุณวฒุิ) 

 คณะกรรมการ
ประเมินระดับ

การสอน 

 

     

หมายเหตุ : ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอน : 1. สังเกตการสอน  2. ประมวลผล/ประเมินผลการสอน  3. อบรมเพื่อพัฒนา 

เริ่มต้น 

คณะกรรมการเยี่ยมชมชั้นเรียน 

คณะกรรมการ 

ประชุมสรปุความเห็น 

คณะกรรมการ 

ให้ความเห็นแก่อาจารย์ผู้สอน 

พิจารณา 
ปรับปรุง 

ไม่ปรับปรุง คณบดี/
ผู้อำนวยการ 
กำกับดูแล 

อาจารย์ผู้สอนเขียนรายงาน 

พิจารณา 

ผ่านระดับ 1 

ผ่านระดับ 2 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหวา่งสถานศกึษา และสถานประกอบการภายในประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนจติรลดาวชิาชีพ/การพัฒนาคุณภาพการเรียน 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการเป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้สำเร็จการศึกษาระบบ
ทวิภาคี (ค่าประเมินไมต่่ำวา่ 4.00) 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 สำรวจความพร้อม พ.ย.-ธ.ค. ครูสาขา 
ครูทวิภาคี 

 

 

2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับสถานประกอบการ 

เม.ย.-พ.ค. ครูสาขา 
ครูทวิภาคี 

 

 

3 วางแผนการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ 

ม.ค.-พ.ค. ครูสาขา 
ครูทวิภาคี 

 

 

4 ประชาสัมพนัธ์และแนะแนว
การศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

พ.ย.-ธ.ค. ครูสาขา 
ครูทวิภาคี 

 

 

5 คัดเลือกผู้เข้าเรียนและทำสัญญา
การฝึกอาชีพ 

ก.พ.-มี.ค. ครูสาขา 
ครูทวิภาคี 

 

 

6 ทำสัญญาการฝึกอาชีพ มี.ค.-เม.ย. ครูสาขา 
ครูทวิภาคี 

 

 

7 ปฐมนิเทศผู้เรียนและการประชมุ
ผู้ปกครอง 

มี.ค.-เม.ย. ครูสาขา 
ครูทวิภาคี 

 
 
 
 
 

 

เริ่มต้น 

สำรวจความพร้อม 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) 

วางแผนการจัดการศึกษา 

ประชาสัมพนัธ ์

และแนะแนวการศึกษา 

คัดเลือกผู้เข้าเรียน 

ทำสัญญาการฝึกอาชีพ 

ปฐมนิเทศผู้เรียน 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8  จัดการเรียนการสอนและการฝกึ
อาชีพ 
 
 
 
 

1-1.5 ปี ครูสาขา 
ครูทวิภาคี 

 

 

9 นิเทศการจัดการเรียนการสอน
และการฝึกอาชีพ โดยมีการ
ติดตามการนิเทศทุกเดือน 
ระหว่างนักศึกษาฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ 

 ครูสาขา 
ครูนิเทศ/ครูฝึก 

ครูทวิภาคี 

 

10 วัดผลและประเมินผลรายวิชา
และการฝึกอาชีพ ทุกสิ้นภาค
เรียน 

4 เดือน 
ต่อครั้ง 

ครูสาขา 
ครูนิเทศ/ครูฝึก 

ครูทวิภาคี 
 
 

 

11 การสำเร็จการศึกษา มี.ค. ครูสาขา 
 
 
 

 

12 ติดตามผูส้ำเร็จการศึกษา มี.ค.-เม.ย. ครูทวิภาคี 
 
 
 

 

13 สรุปผลการดำเนนิงานและ
รายงานประจำป ี
 
 

เม.ย. ครูทวิภาคี  

     

   
 
 
 

จัดการเรียนการสอน 

นิเทศการจัดการเรียนการสอน 

วัดผลและประเมินผลรายวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

ติดตามผูส้ำเร็จการศึกษา 

สิ้นสุด 

A 

สรุปผลการดำเนนิงาน 
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ภารกิจ : แผนงานการรับสมัครนักศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะและโรงเรียน 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้ได้แผนการรับนักศึกษาทีท่ำให้สามารถรับนักศึกษาใหม่ 
ได้ตามจำนวนที่กำหนดในหลักสูตร และภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. ระยะเวลาที่จัดทำแผนเสร็จสิน้ (ภายในเดือนมกราคม) 
2. จำนวนนักศึกษาใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเรียน (≥50) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ประชุมอาจารย์ในคณะฯ เพื่อ
กำหนด 
1. คุณสมบัติผู้สมัคร 
2. จำนวนการรับนักศึกษา
ประเภทต่างๆ ได้แก ่
 - โควต้า/โรงเรียน/พื้นที่ 
   บุตรหลานขา้ราชบริพารและ 
   โควต้าภูมิภาค  
 - TCAS  
 - ผู้มีความสามารถทางวิชาการ 
 - ผู้มีความพิการ 
3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
4. ช่วงเวลาการรับสมัครตาม
กระทรวง อว. กำหนดและรับตรง 

ม.ค. งานวชิาการคณะ 
งานทะเบียนฯ 

 

2 พิจารณาให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
 

ม.ค. งานวชิาการคณะ  

3  หลังการประชุม 3 วนั 
- บันทึกข้อความเสนอรอง
อธิการบดีที่กำกับดูแลด้าน
วิชาการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

หลังการ
ประชุม 
3 วัน 

คณบด ี  

4  - เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบนัเทคโนโลยี
จิตรลดาเพื่อพิจารณา/รับทราบ 

 คณบด ี
รองอธิการบดี 
ดา้นวิชาการ 

งานบริหารทั่วไปฯ 
งานทะเบียนฯ 

 

     

 

เริ่มต้น 

ประชุมวางแผนรับนักศึกษา 

ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

พิจารณา 
ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แจ้ง กบส. 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้
เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการที่ตรงกับ 
ความต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไปฝึกปฏิบัติงาน  (≥4.00) 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 
ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

      

1  คณะฯ ส่งรายชือ่นักศึกษาที่
จะต้องไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ให้งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ภาคเรียนที่ 1 
(เดือน ม.ค.) 
ภาคเรียนที่ 2 
(เดือน พ.ค.) 
ภาคฤดูร้อน 
(เดือน ก.ย.) 

คณะฯ  

2  เชิญสถานประกอบการมา
ประชาสัมพันธแ์นะนําองค์กร 

1-2 สัปดาห ์ งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

 

3  นักศึกษาเลือกสถาน
ประกอบการเรยีงตามลําดับ  
1-3 ตามความต้องการ 

1-2 สัปดาห ์ คณะฯ/ 
งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

 

4  งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอบถามสถานประกอบการถึง
ความต้องการรบันักศึกษาไปฝึก
ปฏิบัติงาน และจํานวนทีร่ับ

1 สัปดาห ์ งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

 

5  นักศึกษายื่นใบสมัครเลือกสถาน
ประกอบการพร้อมหลักฐาน
การสมัคร

1 สัปดาห ์ งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

 

6  ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
และแนบใบสมัครส่งให ้
สถานประกอบการพิจารณา 

1-2 สัปดาห ์ งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

 

7  สถานประกอบการพิจารณา 
ใบสมัคร 

1-2 เดือน งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 

 
 

 

เริ่มต้น 

สํารวจจํานวนนกัศึกษา 
ที่ต้องฝึกปฏิบัตงิาน 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
สถานประกอบการ 

ประสานงานสถานประกอบการ 

นักศึกษายื่นใบสมัคร 

ส่งใบสมัครให ้
สถานประกอบการพิจารณา 

พิจารณา 
ไม่ตอบรับ 

ตอบรับ 
A 

นักศึกษาเลือกสถาน
ประกอบการ 
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ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
8  

 
 
 
 
 

จัดทําและส่งหนังสือส่งตัว
นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพไปยังสถานประกอบการ 

1 เดือน งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 

 

9 ทําหนังสือเชิญผู้ปกครองและ
นักศึกษาเพื่อช้ีแจงระเบียบการ
ฝึกปฏิบัติงาน และเซ็นสัญญา
ยินยอมให้นักศึกษาไปฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ

ก่อนนักศึกษา
ไปฝึก

ปฏิบัติงาน 
1-2 สัปดาห ์

คณะฯ 
 

 

10 นักศึกษานําหนังสือส่งตัวไปยื่น
รายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการ

วันแรกของ
การไปฝึก
ปฏิบัติงาน 

คณะฯ  

11 อาจารยอ์อกไปนิเทศงาน
นักศึกษา อย่างน้อย 1 ครัง้ 
ระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ที่  
2-15 

ของการไปฝึก
ปฏิบัติงาน 

คณะฯ  

12 สถานประกอบการประเมินผล    
การฝึกปฏิบัตงิานของนักศึกษา
และส่งผลการประเมินกลับ
คณะฯ

ส้ินสุดการไป
ฝึกปฏิบัติงาน 

คณะฯ  

13 นักศึกษากลับจากฝึกปฏิบัติงาน
และนําเสนอผลการฝึก
ปฏิบัติงานพรอ้มส่งรายงานการ
ฝึกงาน

สัปดาห์ที่ 16 คณะ 
งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

 

14 ทําแบบสํารวจส่งให้นกัศึกษา
เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ
ต่อการไปฝึกงาน ณ สถาน
ประกอบการ

สัปดาห์ที่ 16 งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

 

15 จั ดทํ า ร าย ง านสรุ ปผลการ
ดํา เ นินงานส่งนักศึกษไปฝึก
ปฏิบัติ งานวิชาชีพเสนอรอง
อธิการบดีที่กํากับดูแล 
 

1-2 เดือน 
หลังการฝึก
ปฏิบัติงาน
เสร็จส้ิน 

งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

 

  
 
 

   

 

A 

ทําหนังสือส่งตัวนักศึกษา 

ปฐมนิเทศนักศึกษา 

นักศึกษารายงานตัว 
ณ สถานประกอบการ 

สถานประกอบการประเมินผล    
การฝึกปฏิบัตงิาน 

นิเทศงานนกัศึกษา 

นักศึกษานําเสนอ 
ผลการฝึกปฏิบตัิงาน 

สํารวจความพงึพอใจของ
นักศึกษาต่อการไปฝึกงาน 

รายงานผลการดําเนินงาน 
การส่งนกัศึกษาไปฝึกงาน 

ส้ินสุด 
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ภารกิจ : การจัดท ารายงานการรับและจ่ายเงินบริจาคแยกตามประเภทกองทุน และจัดท าบัตรอวยพรปีใหม่เพ่ือส่งให้กับผู้บริจาค 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพ่ือให้การบริหารจัดการเงินบริจาคมีประสิทธิภาพและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริจาค 

1. รายงานการรับ–จ่ายเงินบริจาคเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 
2. บัตรอวยพรปีใหม่ส่งผู้บริจาคก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

   
 
 
 

   

1 รับใบสรุปรายการจ่ายเงนิ
บริจาคทุกกองทุน 
 

ทุกไตรมาส การเงิน  

2 บันทึกข้อมูลการจ่ายเงนิบริจาค
ลงในฐานข้อมูลแยกตาม
ประเภทกองทุน 
 

 

ภายใน 1 
สัปดาห์

หลังจากได้
ข้อมูลจาก
การเงิน  

นายณชพัฒน์ 
อัศวรัชชนันท ์

 

 

3 สรุปจ านวนเงนิรับ – จา่ยเงิน
บริจาคแยกตามประเภท
กองทุน 
 
 

กันยายน - 
ตุลาคม 

 

 

นายณชพัฒน์ 
อัศวรัชชนันท ์

 

 

4 พิมพ์หนังสือและสรุปการรับ - 
จ่ายเงินบริจาคแยกตาม
ประเภทกองทุนเสนออธิการบดี
ลงนาม 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 

 
 
 

นายณชพัฒน์ 
อัศวรัชชนันท ์

 

 

5 พิมพ์ซอง ชื่อ-ที่อยู่ ผู้บริจาคเงนิ 
และส่งให้งานบริหารทั่วไป
ด าเนินการจัดส่ง 
 
 

1 - 3 วัน 
 
 

นายณชพัฒน์ 
อัศวรัชชนันท ์

 

 

  
 

   

เริ่มต้น 

สรุปรายการจา่ยเงินบริจาคทุก
กองทุน  

บันทึกข้อมูลการจ่ายเงนิบริจาค 

จัดท ารายงานการรับและจ่ายเงนิ
บริจาค 

ท าหนังสือถึงผูบ้ริจาค และส่ง
สรุปรายงานการรับ - จ่ายเงนิ

บริจาค 

จัดส่งหนังสือและสรุปรายงาน
การรับ-จ่ายเงินบริจาคพร้อมบัตร
อวยพรปีใหม ่

สิ้นสุด 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
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ภารกิจ : การจัดท าและส่งบัตรอวยพรวันเกิดให้แก่ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริจาค จัดส่งบัตรอวยพรให้ผู้บริจาค 1 สัปดาห์ก่อนวันเกิด 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

   
 
 

   

1 ตรวจสอบวันเกิดผูบ้ริจาค ใน
ฐานข้อมูลผูบ้ริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สิน 

ล่วงหน้าก่อน
วันเกิด 1 

เดือน 

นายณชพัฒน์ 
อัศวรัชชนันท ์

 

 

2 พิมพ์บัตรอวยพรวันเกิดผู้
บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน 
เสนออธิการบดีลงนาม 

1 - 3 วัน 
 
 
 

นายณชพัฒน์ 
อัศวรัชชนันท ์

 

 

3 พิมพ์ซอง ชื่อ-ที่อยู่ ผู้บริจาคเงนิ
หรือทรัพย์สิน และส่งให้งาน
บริหารทั่วไปด าเนนิการจัดสง่ 

1 - 3 วัน 
 
 

นายณชพัฒน์ 
อัศวรัชชนันท ์

 

 

  
 
 

 
 

 

  

 

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบวันเกิด ผูบ้ริจาคเงิน
หรือทรัพย์สิน 

 

สิ้นสุด 

จัดพิมพ์บัตรอวยพรวันเกิด 

ส่งบัตรอวยพรวันเกิด 
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ภารกิจ : การจัดท าและการส่งหนังสือขอบคุณผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพ่ือให้การบริหารจัดการการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินมี
การด าเนินการที่เป็นระบบ 

ส่งใบเสร็จ และหนังสือขอบคุณให้ผู้บริจาคไม่เกิน  1 สัปดาห์ 
หลังจากได้รับใบเสร็จ 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

   
 
 

   

1 รับใบเสร็จรับเงินบริจาคพร้อม
ใบแสดงความประสงค์บริจาค
เงินที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

 

 การเงิน/
หน่วยงาน 

 

2 จัดท าหนังสือขอบคุณผู้บริจาค
เงินหรือทรัพย์สินเสนอ
อธิการบดีลงนาม 

 

1 วัน หลังจาก
ได้รับใบเสร็จ 

 

นายณชพัฒน์ 
อัศวรัชชนันท ์

 

 

3 พิมพ์ซอง ชื่อ-ที่อยู่ ผู้บริจาคเงนิ
หรือทรัพย์สิน และส่งให้งาน
บริหารทั่วไปด าเนนิการจัดสง่ 

 

1 – 2 วัน 
หลังจากที่

อธิการบดีลง
นาม 

นายณชพัฒน์ 
อัศวรัชชนันท ์

 

 

4 จัดพิมพ์รายละเอียด ชื่อ-ที่อยู่
และจ านวนเงนิหรือทรัพย์สิน 
ลงในฐานข้อมูลแยกตาม
ประเภทกองทุน 

ภายใน 3 วัน 
 
 

 

นายณชพัฒน์ 
อัศวรัชชนันท ์

 

 

    
 

 

 

 

เร่ิมต้น 

รับใบเสร็จรับเงินบริจาคพร้อมใบ
แสดงความประสงคบ์ริจาคเงิน

หรือทรัพย์สิน 
 

จัดท าหนังสือขอบคุณผู้บริจาค
เงินหรือทรัพย์สิน 

 

จัดส่งหนังสือขอบคุณให้แก ่     
ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ 

สิ้นสุด 

บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล 
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