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ปัจจุบันบุคลากรในหน่วยงานไม่ว่าของรัฐหรอืเอกชน ได้มกีารตื่นตัวในการให้บริการกันอย่าง 

กว้างขวาง ค้นหากลยุทธ์ต่าง ๆ มาให้บริการ และถือหลักการการให้บริการที่ดีต่อผู้ที่มาใช้บริการทุก

คน โดยปลูกฝังให้ทุกคนภายในในองค์กรมีหัวใจบริการ (Service Mind) เป็นหลักยึดส าหรับสร้างความ

ตระหนักให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ให้บริการทุกคน รวมถึงการลดขั้นตอนหรือปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิผล และประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมคีุณภาพ 

 กลุ่มการจัดการความรู้ (KM) ของวิทยาลัยนานาชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “การพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ” จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้ที่สนใจ น าไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให้เป็นมาตรฐานและ

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการให้บริการสูงสุด 

เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลที่มารับบริการ       
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สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมความรู 

 

1. ความเปนมาของชุมชนนักปฏบิัต ิ(กลุมความรู) ดังนี ้

ในโลกปจจุบันที่มีการแขงขันสูงขึ้นทุกขณะทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งองคกรที่เกี่ยวของ

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ตางมีบทบาทและความมุงม่ันในการสรางความสําเร็จของ

องคกรไปสูเปาหมายที่ตัง้ไวอยางยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ การมีสวนรวมทางสังคม ดานเทคโนโลยีที่

มีการพัฒนาอยางตอเนื่องไมหยุดยั้ง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงนับเปนเรื่องสําคัญ 

เนื่องจากบุคลากรเปนฟนเฟองที่สําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานขององคกรและมีความ

จําเปนอยางยิ่งที่จะรักษาสถานภาพขององคกรและสรางภาพลักษณที่ดีขององคกรใหเปนประจักษ

จนเกดิการยอมรับ นาเช่ือถือและจดจํา ตลอดจนการสรางความเช่ือม่ันใหกับผูบริหารและบุคลากร

ขององคกร ตลอดจนผูรับบริการและลูกคา นั่นก็คือ “การพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางมี

ประสทิธภิาพ” (Service Quality)” 

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนหนวยงานหลักที่ดําเนินการตามหลัก

พันธกิจ 4 ดาน คือ ที่ใหบริการการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ใหบริการแก คณาจารย บุคลากร นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียกับมหาวิทยาลัย  การใหบริการถือ

วาเปนหัวใจหลักขององคกรหากมีการจัดการบริหารที่เปนเลิศ มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม แตมีงาน

บริการที่ไมเปนที่ประทับใจ ไมสามารถจัดบริการไดอยางมีคุณภาพ ก็ไมสามารถนําพาองคกรไปสู

ความสําเร็จได ดังนั้น บุคลากรในหนวยงานควรมีทัศนคติเชิงบวกตองานบริการ  การปรับเปลี่ยน

กระบวนการความคิด (Mindset) เพื่อสรางความแข็งแกรงภายในหัวใจตอการบริการ ตลอดจน

พัฒนาทักษะ เทคนิค การสื่อสาร และศิลปะการใหขอมูล ตอบคําถามหรือขอรองเรียนใหลูกคาพึง

พอใจสูงสุด เพื่อสรางเสนหและเพิ่มคุณคาของการใหบริการที่ประทับใจ และลดการตอตานดวยกล

ยุทธและเทคนิคตาง ๆ ที่จะสามารถสรางสรรคการใหบริการ และรวมขับเคลื่อนองคกรไปสู

ความสําเร็จและเปนเลศิได 

 

จากความสําคัญดังกลาว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได

กําหนดการจัดตั้ง กลุม KM “การพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ” (Service 

Quality)” พัฒนาการใหบริการเพื่อยกระดับคุณภาพองคกร  เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการบริการให

นําพาองคกรสูเปาหมายความสําเร็จ 
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2. สมาชกิชุมชนนักปฏบิัตแิละบทบาทหนาท่ีของสมาชกิ 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล บทบาทหนาที่ 

1 นางสาวอลสิา  พจนารถ คุณอํานวย 

2 นางสาวฐติารยี  จิตรประทุม คุณลขิติ 

3 นายมานติย  ศรวีัง คุณลขิติ 

4 นายรัชตะสรณ  จันทรวรศิษฐ คุณวศิาสตร 

5 นางสาวนันทพัชร  ลลีาอัมพรสนิ คุณเอื้อ 

6 นายเอกชัย  ดวงเอี้ยง คุณกจิ 

7 นางสาวพชิชาภา  โหลสกุล คุณกจิ 

8 นายสุรศักดิ์  ดาวเรือง คุณกจิ 

9 นายอรรคพล  ธรรมบุตร คุณกจิ 

10 นายกฤษฏิ์ธเนศ  มัคคภาวธีนวัฒน คุณกจิ 

11 นายเชาวฤทธิ์  พนิจิ คุณกจิ 

12 นายสุรชัย  นอยคําเมอืง คุณกจิ 

13 นายภัทราวุธ  สรีวสิุทธิ์ คุณกจิ 

14 นายเมธาวัฒน  แสงใส คุณกจิ 

15 นางสาวณัฐชานันท  บุญโต คุณประสาน 

16 นางสาวจันทนา  อนุลจัีนทร คุณกจิ 

17 นางสาวจินตนา  ทพิยรัตน คุณประสาน 

18 นางสาวโยสติา สมเจรญิ คุณกจิ 

19 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม คุณกจิ 

* บทบาทหนาท่ี ระบุตําแหนง : คุณอํานวย คุณลขิติ คุณกจิ คณุประสาน คุณวศิาสตร
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สวนท่ี 2 การดําเนินงานจัดการความรู 

 

1. การกําหนดองคความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการความรู 

1.1 รายละเอยีดผลการดาํเนนิงาน: 

        สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยกองนโยบายและแผน ไดจัดประชุม

คณะกรรมการจัดการความรูเพื่อกําหนดกรอบองคความรูหลักที่จําเปนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่สอดคลอง

กับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัย และไดช้ีแจงใหหนวยงานนําไปสูการกําหนดองคความรูหลักที่จําเปน

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยองคความรูหลักที่จําเปนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่มหาวิทยาลัยกําหนดตาม

ลักษณะงานของบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนวชิาการ ทัง้หมด 15 องคความรู ดังนี้ 

 1) การพัฒนานักศกึษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21   

 2) การเขยีนบทความเพื่อการเผยแพร   

 3) การเขยีนขอเสนอโครงการวจิัยเพื่อใหไดรับทุน   

 4) การบริหารสํานักงาน 

 5) แผนงานและงบประมาณ 

 6) ธุรการสารบรรณ 

 7) การพัฒนานักศกึษา 

 8) โสตทัศนูปกรณ 

 9) การเงนิและพัสดุ 

 10) การพัฒนางานวจิัยและบริการวชิาการ 

 11)  การประกันคุณภาพการศกึษา 

 12) การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 

 13) การประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน 

 14) บริการการศกึษา 

 15) การพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางมปีระสทิธภิาพ 

 กลุมงานวิทยาลัยนานาชาติ ดําเนินการในการกําหนดองคความรูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

หรือการตอยอดองคความรูโดยการใหสมาชิก นําแบบฟอรมขั้นตอนการทํางานของงานตนเอง เชน งาน

บริการการศึกษา งานกิจการนักศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานประชาสัมพันธ งานอาคาร งาน

ธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ งานบริหารงานบุคคล งานไอที นํามาประชุมเพื่อวิเคราะหปรับปรุงขั้นตอนใน

การใหบรกิาร อยางมปีระสทิธภิาพ และนําไปสูการลดขัน้ตอนการ และลดเวลาการทํางาน  
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1.2 เอกสารหลักฐานอางองิ: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเริ่มตน 

จัดประชุมสมาชกิกลุม 

ใหทุกคนอธบิายขั้นตอนการ

ทํางานของแตละคน 

วิเคราะหขั้นตอนการการ

ทํางานแตละคน 

ดําเนนิการทําแกไขลด

ขั้นตอนท่ีไมจําเปน 

ทดลองใชกระบวนการ

หลังจากลดขั้นตอน 
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2. การเสาะแสวงหาความรูท่ีตองการ 

2.1 รายละเอยีดผลการดาํเนนิงาน: 

 กลุมชุมชนนักปฏบิัต ิการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน มีการแสวงหาความรูในเรื่อง การ

พัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางมปีระสทิธภิาพ ดังมขัีน้ตอน ดังนี้ 

 1) การกําหนดองคความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของหนวยงาน และ

กําหนดเปาหมายของการจัดการความรู   

 โดยฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ไดจัดประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานดานการ

จัดการความรู และไดกําหนดใหกลุมองคความรูแตละกลุมดําเนินกิจกรรม ซึ่งกลุมองคความรูการพัฒนา

คุณภาพการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ไดกําหนดองคความรูหลักที่จําเปนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ 

การพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุม คือ 

การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และไดจัดตั้งกลุมองคความรูพรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิก

กลุม    

  2) การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ  

กลุมองคความรู ไดดประชุมกลุมยอยประชุมคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561  เพื่อเสาะ 

แสวงหาความรูที่ตองการ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู และถอดบทเรียนวธิปีฏบิัตริายบุคคลจากสมาชิกภายในกลุม 

ในหัวขอการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน โดยจะดําเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของทุกฝาย

ภายในหนวยงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาและลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 

  3) การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอการดําเนนิงานของหนวยงาน 

กลุมองคความรู การพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางมปีระสทิธภิาพ ไดมกีารสรุปความรู 

และนําความรูที่ไดนําไปปรับปรุง ดัดแปลงใชกับกระบวนการปฏบิัตงิานของแตละฝายใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งแตละงานไดมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ

ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ไมจําเปนออกไป โดยสรุปกระบวนการงานที่ปรับปรุงทั้งหมด 19 กระบวนการ

งาน ดังนี้ 

ลําดับ ฝาย กระบวนการปฏบิัตงิาน 

1 ฝายคลังและพสัด ุ 1. กระบวนการปฏบิัตงิานพัสดุ 

2 ฝายบริหารงานทั่วไป 2. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. กระบวนการธุรการสารบรรณ (การจัดทําคําสัง่เดนิทาง

ไปราชการ) 

4. กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. กระบวนการประชาสัมพันธ 

3 ฝายบริการการศกึษา 6. กระบวนการพัฒนาหรอืปรับปรุงหลักสูตร 

7. กระบวนการการรับนักศกึษา 
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ลําดับ ฝาย กระบวนการปฏบิัตงิาน 

  

8. กระบวนการจัดการเรียนการสอน (การลงทะเบยีนเรียน

ดวยตนเองแบบ Free Enrollment) 

9. กระบวนการ การใหบริการ One Stop Service (การออก

หนังสอืรับรองการเปนนักศกึษา) 

4 ฝายกิจการนักศกึษาและ 

ศลิปวัฒนธรม 
10. กระบวนการพัฒนานักศกึษา 

11. กระบวนการอนุรักษ สบืสาน ทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมและความเปนไทย 

5 ฝายวจิัยและบริการวชิาการ 12. กระบวนการผลติงานวจิัย   

13. กระบวนการเผยแพรผลงานวจิัย 

14. กระบวนการบริการวชิาการ 

15. กระบวนการสรางองคความรู 

6 ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 16. กระบวนการ การจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิตัิ

การประจําป 

17. กระบวนการบริหารงบประมาณ 

18. กระบวนการประกันคุณภาพ 

19. กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคกร 

 

2.2 เอกสารหลักฐานอางองิ : กระบวนการปฏบิัตงิานจาํนวน 19 กระบวนการ 

  

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอการดําเนนิงานของหนวยงาน 

3.1 รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน : 

จากการดัดแปลงและปรับปรุงความรูไดนําความรูที่เกิดจากการจัดการความรูมาปรับใชในการ

ปฏบิัตงิานจรงิโดยนําไปปรับใช ผลของการจดัการความรู คอื " การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน จํานวน 19 

กระบวนการงาน 

 

 (ระบุวธิกีารในการปรับปรุง ความรูใหเหมาะสมกับการนาํไปปฏบิัติ) 

ความรูที่ไดจากการแสวงหาความรู ความรูที่ปรับปรุงใหเหมาะสมตอการนําไปปฏบิัต ิ

การปรับปรุงกระบวนการงานใหมปีระสทิธภิาพ  การลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน จํานวน 19 

กระบวนการงาน 
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3.2 เอกสารหลักฐานอางองิ : กระบวนการปฏบิัตงิานจํานวน 19 กระบวนการ 

 

4. การนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏบิัตงิานจรงิ 

4.1 รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน : 

กลุมองคความรู การพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางมปีระสทิธภิาพ ที่ไดประชุมคร้ังที่ 2 เมื่อ 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เปนการนําวธิกีาร/รูปแบบการจัดการความรู Success Story Telling (SST) มาใชใน

การประชุมเพื่อใหสมาชิกไดเลาเรื่อง เหตุการณ เทคนคิ/วธิกีาร ผลที่ไดรับจาการนําการจัดการความรูไปใชใน

การปฏิบัติงานการลดขั้นตอนปฏิบัติงานทั้ง 19 กระบวนการ และไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู

และใหคําแนะนํา คําปรึกษาเก่ียวกับการสกัดขุมความรู “การลดขั้นตอนปฏิบัติงานแตละงาน" โดยใหเพิ่ม

เหตุผลการลดขั้นตอน หรือเพิ่มขั้นตอนแลวแตกรณีของแตละงาน เมื่อดําเนินการแลวนําผลไปปรับปรุง

กระบวนการงานใหเกิดประโยชนอยางไร ผลที่เกิดจากการนํากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ

สรุปไดดังนี้ 

ผูเลาเรื่อง 

(Narrator) 

เหตุการณ 

(Context) 

เทคนคิ/วธีิการ 

(Action) 

ผลลัพธท่ีไดรับ 

(Result) 

นางสาวอลสิา 

พจนารถ 

กระบวนการพัฒนาหรอื

ปรับปรุงหลักสูตร: ใน

กระบวนการที่ 10 นําเสนอ

รางหลักสูตรสภาวชิาการ  

และ 11 ทาํบันทกึนาํเสนอ

รางหลักสูตร 

มกีระบวนการที่ซ้ําซอนจงึ

รวมเขาดวยกัน เมือ่รวมแลว

ผลของการรวมไมมผีลกระทบ

ตอกระบวนการ และเพิ่ม

กระบวนการตดิตามผลการ

อนุมัตหิลักสูตรจากระบบ 

Checo สรุปจากเดมิตอง

ตดิตามจาก สกอ. 

กระบวนการสัน้กระชับ และ

เขาใจงายตอผูนําไปใชงาน  

นางสาวณัฐชานันท  

บุญโต 

กระบวนการประกัน

คุณภาพ :ในกระบวนการที่ 

3 การจัดทําแผนปฏบิัตงิาน

ประกันคุณภาพ การศกึษา

ประจําป  

การจัดทําแผนปฏบิตังิาน

ประกันคุณภาพ การศกึษา

ประจําป ยงัขาดแนวทางการ

ตดิตามกระบวนงานเพือ่นําผล

การดําเนนิงานมาจดัทําสรุป

และประเมนิผลการ

ดําเนนิงาน จงึเพิม่ขัน้ตอนใน

การดําเนนิงาน ใน

กระบวนการที่ 9 นําผลการ

ดําเนนิงานมาจดัทําสรุปและ

ประเมนิแผนการดาํเนนิงาน 

ไดดาํเนนิงานตามแผนPDCA

และจากที่ไดเขารวม

กิจกรรมกับทาง

มหาวทิยาลยั ไดเทคนคิการ

ใชขอมูลสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาการประกันคุณภาพ

การศกึษา ทําใหไดเรยีนรู

วธิกีารรวบรวมและการ

จัดเก็บขอมูลอยางเปน

ระบบ เชน การจัดเก็บ

หลักฐานไวใน Google Drive 
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ผูเลาเรื่อง 

(Narrator) 

เหตุการณ 

(Context) 

เทคนคิ/วธีิการ 

(Action) 

ผลลัพธท่ีไดรับ 

(Result) 

นางสาวพชิชาภา  

โหลสกุล 

กระบวนการธุรการสารบรรณ 

(การจัดทําคําสัง่เดนิทางไป

ราชการ) ในขัน้ตอนที ่6 นําสง 

คําสั่งใหเจาของเรื่อง ผาน

เสนทางในระบบ E – Office  

เมื่อเอกสารดําเนนิการ

เรียบรอยแลว นอกจากจดัสง

เอกสารใหเจาของเรื่องผาน

ระบบ E – Office แลวตองสง

ใหงานบุคคลเก็บไวเปน

หลักฐานดวยเชนกัน 

เจาของเรื่องไดรับทราบการ

อนญุาตใหเดนิทางไปราชการ 

และงานบุคคลเก็บบันทกึ

ขอมูลไวเปนหลักฐาน 

นางสาวจนิตนา 

ทพิยรัตน 

กระบวนการจัดการความรูเพื่อ

พัฒนาองคกรหนวยงาน

วทิยาลยันานาชาต ิ: ขัน้ตอนที่ 

3จัดทํา (ราง) แผนการจัดการ

ความรู ประจําปงบประมาณ 

ขัน้ตอนที ่4 ปรับปรุง (ราง) 

แผนการจัดการความรู ประจาํป

งบประมาณ ตามขอเสนอแนะ

ของผูบริหาร 

และขัน้ตอนที ่5จัดสงแผนการ

จัดการความรู ตอกองนโยบาย

และแผน 

จากขัน้ตอนการปฏบิัตงิานที ่

3 ,4 และ 5มกีระบวนการที่

ซ้ําซอน ซึง่สามารถรวมเขา

ดวยกันเปน 1 กระบวนการ  

กระบวนการสัน้กระชับ และ

เขาใจงายตอผูนําไปใชงาน 

กระบวนการจัดการความรูเพื่อ

พัฒนาองคกรหนวยงาน

วทิยาลยันานาชาต ิ: ขัน้ตอนที่ 

10 เขารวมการประกวด Best 

Practice 

เปลี่ยนช่ือขัน้ตอนเปน 

“ดําเนนิการคัดเลอืกกลุมองค

ความรูที่จะเขารวมการ

ประกวด Best Practice” 

เพื่อเปนการเปดรับสมัคร 

และสอบถามความสมัครใจ

ในการเขารวมการประกวด 

Best Practice 
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ผูเลาเรื่อง 

(Narrator) 

เหตุการณ 

(Context) 

เทคนคิ/วธีิการ 

(Action) 

ผลลัพธท่ีไดรับ 

(Result) 

นายเมธาวัฒน 

แสงใส 

กระบวนการพัฒนานักศกึษา : 

ขัน้ตอนที ่1 รับทราบนโยบาย

แผนงานดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษาจากมหาวทิยาลยั ขัน้ตอน

ที่ 2 จดัทําคําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการดําเนนิงานดานการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาของ

วทิยาลยันานาชาต ิขัน้ตอนที่ 3 

ประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดทาํ

แผนปฏบิัตกิารดานการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศกึษา ขัน้ตอนที ่4 จัดทํา 

(ราง) แผนปฏบิัตกิารดานการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศกึษา ระดบั

หนวยงาน ขัน้ตอนที ่5 ตรวจสอบ

แผนปฏบิัตกิารดานการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศกึษา ระดับหนวยงาน 

ขัน้ตอนที ่6 จัดทาํแผนปฏบิตักิาร

ดานการจดักิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา 

จากขัน้ตอนการปฏบิัตงิานที ่1 

- 6 มกีระบวนการที่ซ้ําซอน 

ซึ่งสามารถรวมเขาดวยกัน

เปน 1 กระบวนการ  

จัดทําแผนปฏบิตักิารดาน

การจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา 

กระบวนการพัฒนานักศกึษา : 

ขัน้ตอนที ่14 จัดทํารายงานผลการ

ดําเนนิงาน (SAR) เพื่อรองรับการ

การตรวจตรวจประเมนิประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน ขัน้ตอนที ่

15 จดัเตรียมเอกสาร/หลักฐานเพื่อ

รองรับการตรวจประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน ขัน้ตอนที ่16 รับ

การตรวจประเมนิคุณภาพ

การศกึษาภายในระดับ

มหาวทิยาลยั 

จากขัน้ตอนการปฏบิัตงิานที ่

14 – 16 มกีระบวนการที่

ซ้ําซอน ซึง่สามารถรวมเขา

ดวยกันเปน 1 กระบวนการ 

รับการตรวจประกัน

คุณภาพระดับหนวยงาน 
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ผูเลาเรื่อง 

(Narrator) 

เหตุการณ 

(Context) 

เทคนคิ/วธีิการ 

(Action) 

ผลลัพธท่ีไดรับ 

(Result) 

นางสาวฐติารยี 

จติรประทุม 

กระบวนการบริหารทรัพยากร

บุคคล: ในกระบวนการที ่4 การ

ดําเนนิตามแผนพัฒนาบุคลากรและ

แผนทรัพยากรบุคคล 

โดยมวีธิกีารดําเนนิงานจัด

โครงการอบรมพัฒนางาน

ประจําใหเปนไปตามแผนที่

วางไว 

ผลการดําเนนิอาจจะมี

ปญหาในชวง ไตรมาสแรก

แตสามารถปรับปรุงและ

แกไขไดในชวงไตรมาสที ่2 

นายสุรชัย   

นอยคําเมอืง 

การสรางแบบฟอรมสํารวจขอมูล

นักศกึษาที่กู กยศ./กรอ.  

1. นําแบบฟอรมที่ผานการ

ตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ

แลว มาจัดทําเปนแบบฟอรม

ออนไลน ในเว็บไซต Google 

Drive  

2.จัดทาํ QR Code สําหรับ

สแกนเขาสูแบบฟอรมเพื่อลด

ขัน้ตอนการพมิพ URL ของ

แบบฟอรมออนไลน โดยนํา 

QR Code ใสไวในเอกสาร

สําหรับแจกนักศกึษาในวัน

ปฐมนเิทศ 

3. หลังจากนักศกึษาสแกน 

QR Code แลว จะเขาสู

แบบฟอรมออนไลน และ

กรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ 

4.จัดเก็บผลการสํารวจขอมูล

ไวบน Google Drive หรอื

สามารถสงออกเปนไฟล

เอกสาร Excel, PDF เพื่อ

ประกอบการจัดทํารายงาน 

 

นักศกึษาที่เขาตอบ

แบบสอบถาม ไดใหความ

คิดเห็นตามหัวขอที่กําหนด

ไวคือแบบฟอรมนี้จะ

สามารถชวยใหนักศกึษา

รับรูขาวความเคลื่อนไหว

ของการกูยมื หลังจากที่มี

การสรางกลุมไลนเพื่อสงตอ

ขอมูลทีส่ําคัญและจําเปนที่

นักศกึษากลุมผูกูยมื

ตองการทราบ โดยไลนจะ

เปนชองทางการ

ตดิตอสื่อสารทีส่ะดวกและ

รวดเร็วที่สุด 
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ผูเลาเรื่อง 

(Narrator) 

เหตุการณ 

(Context) 

เทคนคิ/วธีิการ 

(Action) 

ผลลัพธท่ีไดรับ 

(Result) 

นางสาวจันทนา  

อนุลจีนัทร 

การจัดทําเอกสารเบกิจายดานการ

จัดซื้อ-จัดจาง ดวยวธิกีาร

เฉพาะเจาะจง จัดสงไปยังกองคลัง

ไดตามระยะเวลาเบกิจายประจําป

งบประมาณครบถวนตามระเบยีบ

พัสด ุ

การจัดทําคูมอืการใหความรู 

และตดิตามเอกสารในการ

จัดทําโครงการจาก

ผูรับผดิชอบโครงการได

สามารถสงไดตามระยะเวลาที่

กําหนด  

เจาหนาที่ฝายพัสดุจะได

ดําเนนิการเบกิจายไดทัน

ตามระยะเวลาที่กําหนดใน

แตละปงบประมาณ 

นายภัทราวุธ  

สรีวสิุทธิ ์

กระบวนการผลติงานวจิยั 

ขัน้ตอนที ่5 ตดิตามความกาวหนา

การดําเนนิงานวจิยั การนํา

ผลงานวจิัยไปใชประโยชน 

กําหนดแนวทางการ

ปฏบิัตงิานเพิ่มเตมิ เพื่อ

ตดิตามความกาวหนาการ

ดําเนนิงานวจิัย โดยจัดทาํ

รายงานความกาวหนา และ

นําเสนอเขาวาระที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร

วทิยาลยั เพือ่ใหผูบริหาร

รับทราบ และใหหัวหนา

สาขาวชิาดําเนนิการตดิตาม

อาจารยในสาขา 

มกีารสงรายงาน

ความกาวหนาการ

ดําเนนิงานวจิัยตาม

กําหนดเวลา 

นางสาวหนึ่งฤทัย  

ใจนิ่ม 

กระบวนการบริการวชิาการ 

ขัน้ตอนที ่1 สาํรวจปญหาและความ

ตองการของประชาชน 

ลดวธิกีารดําเนนิงาน ขัน้ตอน

ที่ 1 เนื่องจากสถาบันวจิยัและ

พัฒนา ไดดาํเนนิการสํารวจ

ความตองการไวกอนแลว 

ลดขัน้ตอนการทํางาน 

สามารถดําเนนิงานไดอยาง

รวดเร็วและตอเนื่อง 

กระบวนการบริการวชิาการ 

ขัน้ตอนที ่3 ประชุมช้ีแจงผลการ

สํารวจความตองการของประชาชน

และแนวทางการขอรับทุนสนบัสนุน

โครงการบริการวชิาการ 

ขัน้ตอนที ่5 ประชุมช้ีแจงแนว

ทางการปฏบิัตงิานดานการบริการ

วชิาการของหนวยงาน 

จากขัน้ตอนการปฏบิัตงิานที ่

3 และ 5 เปนกระบวนการ

ประชุมที่คลายกัน จงึนาํมา

รวมเขาเปน 1 กระบวนการ 

คอื ประชุมช้ีแจงแนวทางการ

ขอรับทุนและแนวทางการ

ปฏบิัตงิานดานการบริการ

วชิาการ 

ลดขัน้ตอนการทํางาน 

สามารถดําเนนิงานไดอยาง

รวดเร็วและตอเนื่อง 
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ผูเลาเรื่อง 

(Narrator) 

เหตุการณ 

(Context) 

เทคนคิ/วธีิการ 

(Action) 

ผลลัพธท่ีไดรับ 

(Result) 

นายเอกชัย 

ดวงเอี้ยง 

กระบวนการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ : ใน

กระบวนการที่ 3 

จัดทําขาวนําขึ้น

เว็บไซตเปน

ภาษาองักฤษ 

มกีารลดกระบวนทีต่องในการทําขาว จากเดมิใหทาง

ประชาสัมพันธทําเนื้อขาวแลวสงใหสาขาแปลเปน

ภาษาองักฤษแลวสงกลับมาใหทางประชาสัมพันธอกีคร้ัง

ปรับปรุงกระบวนการเปนโดยทางสาขาทําขาวทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษสงใหทางประชาสัมพันธ 

ลดกระบวนการ

ขัน้ตอนของการ

ทํางานออกไป 

นายรัชตะสรณ 

จันทรวรศษิฐ 

กระบวนการรับ

นักศกึษา 

เพิ่ม-ประชุมและจัดทาํปฏทินิการรับสมัคร 

เพิ่ม-จัดประชุมช้ีแจงรายละเอยีดขอมลูเก่ียวกับการรับสมคัร

ประจําปการศกึษากับสาขาวชิาและแผนการรับสมัครในป

การศกึษานัน้ๆ การดาํเนนิการคัดเลอืกวธิกีารตางๆ  

ตัดกระบวนการจัดเตรียมเอกสารสัมภาษณ ขัน้ตอนที ่7 และ

ขัน้ตอนที ่8การอาํนวยความสะดวกในการสอบสัมภาษณ

และสอบ 

รวบขัน้ตอนที ่9,10,11 เขาดวยกัน 

ลดขัน้ตอนและตัด

กระบวนการที่

ซ้ําซอนออกไป

และเพิ่มขัน้ตอน

ใหมปีระสทิธภิาพ

ในการทํางาน 

ตามหลัก PDCA 

นายมานติย  

ศรีวัง 

กระบวนการ การ

ใหบริการ One Stop 

Service (การออก

หนังสอืรับรองการ

เปนนักศกึษา) 

แกไข (การออกหนังสอืรับรองการเปนนักศกึษา)  ควรจะเปน

ภาพรวมที่นักศกึษามาตดิตอ 

กระบวนการนี้

นําไปใชในการ

บริการ ใหบรกิาร 

One Stop Service 

ในการขอหนังสอื

ทัง้หมด 

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

(กรณลีงทะเบยีน

ลาชา) 

ตัดกระบวนการที่ 3 (เสนอรองคณดบฝีายวชิาการ และ  

5 (การสําเนาจดัเก็บเขาแฟม) เพราะตองทําอยูแลวไมตอง

เขยีนกระบวนการใหไปรวมกับขัน้ตอนที ่4 คอื (ดาํเนนิการ

เพิ่ม-ถอนรายวชิาใหนักศกีษาและจดัเก็บเอกสารเปน

หลักฐานและสบืคนได) 

เพิ่มประสทิธภิาพ

ในการทํางาน 

ประหยัดเวลา 
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5. การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรยีนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

5.1 รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน : 

กลุมองคความรู การพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางมปีระสทิธภิาพ มกีารประชุมคร้ังที่ 3  

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เปนการนําวิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู Success Story Telling (SST) มาใชใน

การประชุมเพื่อใหสมาชิกไดเลาเรื่อง เหตุการณ เทคนคิ/วธิกีาร ผลที่ไดรับจาการนําการจัดการความรูไปใชใน

การปฏิบัติงานการลดขั้นตอนปฏิบัติงานทั้ง 19 กระบวนการ และไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู

และใหคําแนะนํา คําปรึกษาเก่ียวกับการสกัดขุมความรู “การลดขั้นตอนปฏิบัติงานแตละงาน" โดยใหเพิ่ม

เหตุผลการลดขั้นตอน หรือเพิ่มขั้นตอนแลวแตกรณีของแตละงาน เมื่อดําเนินการแลวนําผลไปปรับปรุง

กระบวนการงานใหเกิดประโยชนอยางไร  

  

5.2 กลุมความรูการพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางมปีระสทิธภิาพ ไดประชุมกลุมยอยเพื่อ 

แลกเปลี่ยนประสบการณจากการนํากระบวนการ/วธิปีฏบิัตงิานที่ปรับปรุง ไปปฏบิตั ิโดยสมาชิก KM ได

รวมกันแลกเปลี่ยนความรู ดังนี้ 

 1. ผลการปฏบิัตงิานหลงัลดขัน้ตอนการทํางาน 

 2. ปญหาอุปรสรรค 

กลุมความรูไดนํากระบวนการ/วธิปีฏบิัตงิาน ในเรื่องการใหบริการงานเสนอใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

ใหขอเสนอแนะ และรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผูทรงคุณวุฒไิดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้  จาก

การเลาเรื่องเหตุการณของสมาชิกแตละงานที่รับผิดชอบผูทรงคุณวุฒิมีขอเสนอแนะโดยสรุปคือ เรื่อง การ

พัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแบงแยกการบริการออกเปน 3 กลุม โดยดู

กลุมเปาหมายที่รับบริการเปนหลัก ดังนี้ 

  1. นักศกึษา 

  2. อาจารยและเจาหนาที่  

  3. งานทีไ่มใชงานบริการโดยตรง เชน การเปดซองประมูล งานซอมอาคาร เปนตน 

  และตองมีการวัดผลประเมินผลการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชเครื่องมือในการ

วัดผลคือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ กําหนดใหผูประเมินคือ นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่  

ผูมสีวนไดสวนเสยี และสมาชิกกลุมรวมประเมนิการรับบริการแตละกระบวนการงานดวย 

กระบวนการเดมิ กระบวนการใหม สิ่งที่ปรับปรุง 
ขอเสนอแนะจาก

ผูทรงคุณวุฒิ 

มขีัน้ตอนที่ยุงยากซับซอน

และไมมคีวามจาํเปนใน

บางขัน้ตอน 

วเิคราะหตัดกระบวนการที่

ไมจําเปนและเมือ่ตดัแลว

ไมมผีลกระทบใด ๆ 

 

กระบวนการสัน้กระชับ 

และเขาใจงายตอ

ผูนําไปใชงาน การใหการ

ทํางานหรอืการบริการมี

ประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

ใหนํากระบวนการ

ทัง้หมดตองมกีาร

วัดผลประเมนิผลการ

ใหบริการอยางมี

ประสทิธภิาพ โดยใช
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กระบวนการเดมิ กระบวนการใหม สิ่งที่ปรับปรุง 
ขอเสนอแนะจาก

ผูทรงคุณวุฒิ 

เครื่องมอืในการวัดผล

คือ แบบสอบถาม

ความพงึพอใจของ

ผูรับบริการ กําหนดให

ผูประเมนิคอื 

นักศกึษา อาจารย 

เจาหนาที ่ผูมสีวนได

สวนเสยี และสมาชิก

กลุมรวมประเมนิการ

รับบริการแตละ

กระบวนการงานดวย 

ที่ลดขัน้ตอนนําไป

ประเมนิโดยให 

 

 

6. การรวบรวมความรูและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

6.1 รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน : 

กลุมความรูการพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ นําขอเสนอแนะจาก

ผูทรงคุณวุฒ ิมาปรับกระบวนการ/วธิกีารปฏบิัติงาน เรื่องกระบวนการการใหบริการ One Stop Service (การ

ขอแก I ของนักศกึษา) และสรุปองคความรูเรื่องการพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ จัดทํา

เปนกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานเรื่องการขอแก I ของนักศึกษาที่พรอมเผยแพรใหบุคลากรที่เก่ียวของนําสูการ

ปฏบิัต ิโดยมกีระบวนการ/วธิกีารปฏบิัตงิาน ดังนี้ 

กระบวนการเดมิ กระบวนการใหม 
สิ่งที่ไดปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ

กระบวนการการใหบริการ One 

Stop Service (การขอแก I ของ

นักศกึษา) เดมิตองสงใบแบบฟอรม 

RG-20 ใหทางฝายทะเบยีนวดัผลที่

กองบริการการศกึษา 

ไมตองสงโดยใชวธิแีสกนเอกสาร

พรอมกับบันทกึขอความในระบบ E-

Office ไปดวยกันและทางวทิยาลัย

เก็บตัวจริงในการแกไขไวเปน

หลักฐานการขอแกไข “I”  

เดมิกระบวนการ การ

ใหบริการ One Stop Service 

ทําเรื่องการขอหนังสอืรับรอง

การเปนนักศกึษา แต

ผูทรงคุณวุฒใิหแกไข

กระบวนการควรเปนบริการ

ทัง้หมดที่ครอบคลุมการ

บริการของนักศกึษาในจุด One 
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Stop Service ฝายบริการ

การศกึษาจงึไดดูสถิตกิาร

ขอรับบริการของนักศกึษาวา

ตดิตอเรื่องใดมากที่สุด สรุป

คือ เรื่องการขอแก I ของ

นักศกึษาตดิตอมากที่สดุ 

วทิยาลยัฯ เลยนํากระบวนการ

นี้มาทําเรงดวนเพือ่ใหนักศกึษา

อาจารยดําเนนิการเปน

แนวทางในการปฏบิัตเิดยีวกัน

และเผยแพรเปนลายลักษณ

อักษรหนา One Stop Service 

และประชาสมัพันธผาน

เว็บไซต 

 

6.2 เอกสารหลักฐานอางองิ : 
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สวนท่ี 3 ผลผลติและผลลพัธ 

 

1. ความรูท่ีไดและการกล่ันกรองความรู 

ความรูที่ได (อธบิายรายละเอยีดความรูเปนลายลักษณอักษร) 

 ชุมชนนักปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ไดดําเนินการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยกําหนดองคความรูในการแลกเปลี่ยน เรื่อง การลดขั้นตอนการทํางานดําเนินงานตาม

ตัวบงช้ีและเกณฑประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และสรุปองคความรูที่ไดและการกลั่นกรองความรู ดังนี้ 

 1.1 กระบวนการทํางานทุกขัน้ตอนควรนํา PDCA มาใชในกระบวนการงาน  

  1.2 ควรมีการแลกเปลี่ยนความรูและการตรวจสอบซึ่งกันและกันเพื่อใหกระบวนการที่มี

ประสทิธภิาพมากที่สุด 

2. ประโยชนขององคความรูและการนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชนขององคความรู (อธบิายรายละเอียดประโยชนขององคความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยน

เรียนรูของกลุมความรู) 

1. ทําใหเกิดการตัดสนิใจที่ดกีวาและเร็วกวา 

2. ทําใหงายที่จะพบขอมูลและแหลงที่สําคัญ 

3. ทําใหเกิดการใชซ้ําความคิด เอกสาร และความชํานาญการใชซ้ํา ดีตอองคกรเพราะลด

การทํางานซ้ํา ไมทําใหเกิดปญหา ประหยัดเวลา และทําใหเกิดความกาวหนา 

4. ไมทําใหเกิดการทํางานที่ซ้ําซอน 

5. ไมทําใหเกิดการทําผดิเปนคร้ังที่สอง 

6. ทําใหไดรับประโยชนจากความชํานาญและประสบการณที่มอียู 

รูอะไรที่คนอื่นรูสามารถมีประโยชนมากในเวลาที่ตองการเนื่องจากเรียนรูจากประสบการณของคน

อื่นและประยุกตใชกับความตองการของตนเอง 

7. ทําใหเกิดการสื่อสารขอมูลที่สําคัญอยางกวางขวางและรวดเร็ว 

8. สนับสนุนขบวนการและขั้นตอนที่ไดมาตรฐานและทําซ้ําไดโดยการจัดใหมีขบวนการ

สําหรับสราง เก็บ สื่อสาร และใชขบวนการและขัน้ตอนที่ไดมาตรฐาน พนักงานจะสามารถใชเปนงาน

ประจํา 

9. ทําใหมวีธิกีาร เครื่องมอื templates เทคนคิ และตัวอยาง 

10. ทําใหความชํานาญที่ขาดแคลนมใีหอยางกวางขวาง 

ถามใีครเปนที่ตองการมากเนื่องจากมทีักษะซึ่งขาดแคลน การจัดการความรูสามารถชวยทํา

ใหแหลงนั้นมีใหทั่วทั้งองคกร วิธีที่จะทําคือ community discussion forums  การฝกอบรม ถามระบบ

ผูเช่ียวชาญ การนําเสนอที่ถูกบันทกึไว  white papers  blogs  podcasts  

11. ทําใหประสบการณในการแกปญหาที่ดทีี่สุดขององคกรใชซ้ําได 
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2.2 การนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการนําองคความรูไปใช

ประโยชนในการพัฒนางาน และแสดงใหเห็นถึงผลการปฏิบัติที่ดีขึ้น พรอมทั้งมีหลักฐาน

ประกอบ) 

จากการจัดการความรูของหนวยงานวทิยาลัยนานาชาต ิเรื่อง ปฏบิัตกิารพัฒนาคุณภาพการ 

ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเราไดทราบปญหาดาตาง ๆ ของเพื่อนรวมงานทั้งดานบวกและดานลบ 

เพื่อปรับปรุงและ แกไขขอผิดพลาดใหลดนอยลงทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุดรูจักการวางแผนกอน

การทํางานเปนการลดขัน้ตอนในการทํางานใหเกิดความรวดเร็วงานไมลาชา 

  ทั้งนี้การจัดการความรูในเรื่องดังกลาวสามารถนําไปพัฒนาทั้งภายในหนวยงานใหเกิดการ

ใหบริการที่รวดเร็วสรางความประทับใจสําหรับผูมาตดิตอหรอืรับบริการ 

 

3. สรุปการดําเนนิการจัดการความรูของกลุมความรู 

3.1 ปจจัยแหงความสําเร็จ 

1. การติดตอประสานงานขอมูลเบื้องตนกอนการดําเนินการจัดทําเอกสารตาง ๆ เพื่อความ

ถูกตองและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานจะทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเกิดขอผิดพลาด

นอยลง 

2. จัดลําดับความสําคัญความเรงดวนของงานสงผลใหการทํางานทันเวลาตามกําหนดระยะเวลา 

3. การนําเทคโนโลยทีทีันสมัยหรอืโปรแกรมมาปรับใชในการทํางานเพื่อลดขั้นตอนและรยะเวลา

การทํางานสงผลใหเกิดความรวดเร็วในการปฏบิัตงิาน 

4. มีการวางแผนการทํางานหรือตั้งเปาหมายของงานที่ ชัดเจนสงผลใหการทํางานเปน

กระบวนการหรอืขัน้ตอนที่ชัดเจนกอใหเกิดความประทับใจสําหรับผูตดิตอประสานงาน 

5. มกีารประชาสัมพันธหรอืทําปายช้ีแจงขัน้ตอนการทํางานเพือ่ใหผูใชบริการเขาใจงาย 

 

3.2 ปญหาและอุปสรรค 

- 

4. การตอยอดองคความรูหรอืนวัตกรรมท่ีเกดิขึ้น  

4.1 งานวจิัย (อธบิายรายละเอยีดของงานวจิัยที่มกีารตอยอดจากองคความรูที่ได) 

งานวจิัยเรื่อง การพัฒนาการบริการนักศกึษาของงาน One Stop Service วทิยาลัยนานาชาต ิ

 

4.2 นวัตกรรม (อธบิายรายละเอยีดผลงานนวัตกรรมที่สงผลตอการปฏบิัตงิานที่ดขีึ้นอยางกาวกระโดด) 

 การใชโปรแกรมการจัดการเอกสารออนไลนของทาง Google Drive โดยหลักการทํางานจะ

คลายกับโปรแกรมจัดการเอกสาร  ทําใหผูปฏบิัตงิานสามารถเขาถึงเอกสารแบบออนไลนไดโดยผานการใชบน

เว็บเบราวเซอรตางๆ เชน Internet Explorer, Chrome, Firefox และ Safari ซึ่งจะทําใหการใชงานของเอกสารมี

ความสะดวกมากขึ้น สามารถใชงานหรือแกไขขอมูลไดทุกที่ทุกเวลาทําใหเอกสารตางๆ เหลานั้นมีความเปน

ปจจุบันมากขึ้น และยังสามารถใชงานรวมกับผูอื่นได โดยบุคคลที่จะเขามาใชงานตองไดรับอนุญาตหรือคํา
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เชิญจากเจาของเอกสารผานทางอีเมล และสามารถทํางานบนเอกสารเดียวกัน ไดหลายคร้ังและหลายคน

พรอมๆ กัน  ซึ่งแตจะทําใหเห็นวา ใครกําลังพมิพอะไรอยู และสามารถกําหนดสิทธิ์ในการเขาใชงานได วาคน

ไหนสามารถแกไขขอมูล หรอื อานขอมูลไดอยางเดียว และที่สําคัญสามารถรองรับประเภทไฟลไดหลายแบบ 

เชน Document, Spreadsheets, Presentations, Drawings, Forms (แบบสอบถาม) เปนตน 
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ภาคผนวก 
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ภาพการประชุม KM ครั้งที่ 1 
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ภาพการประชุม KM ครั้งที่ 2 
 

 
 

 

 

 



 

22 
 

ภาพการประชุม KM ครั้งที่ 3 
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เอกสารที่เกี่ยวของ 
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28 
 

 
 



 

29 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงานหลังปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 



แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน 

กระบวนการพัฒนาหรือปรบัปรุงหลักสูตร  หนวยงานวิทยาลัยนานาชาติ 

 

ข้ันตอน/กิจกรรม ช่ือตัวช้ีวัด 

ผลการ

ดําเนินงาน

ยอนหลัง 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ปญหา

และ

อุปสรรค 

1.จัดทําโครงการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร 

- โครงการ  รอยละ 

100 

100 วิทยาลัยนานาชาตใิหหลักสูตร

ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนา/

ปรับปรุงหลัดสูตร 

- แบบโครงการ  

2.จัดทําคําสั่งการพัฒนา/

ปรับปรุง 

- คําสั่ง  รอยละ 

100 

100 หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ

ดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานวิพากษ

หลักสูตรและเชิญคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรท้ัง

ภายในและภายนอก 

- คําสั่ง เลขท่ี 

286.2/2561 แตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนา

ปรับปรุงและวิพากษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิตสาขาวิชา

ผูประกอบการดิจิทัล 

 

3.ประชุมชี้แจงการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานประชุมระดับ

หลักสูตร 

 รอยละ 

100 

100 หลักสูตรดําเนินการประชุมชี้แจง

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดย

ผูรับผิดชอบเปนอาจารยประจํา

หลักสูตร 

- รายงานการประชุม  

 



4.จัดเตรียมเอกสาร/จัดทํา

หนังสือเชิญ/เตรียมสถานท่ี 

- เลมหลักสูตร 

- สถานท่ี 

 รอยละ 

100 

100 เจาหนาท่ีฝายวิชาการดําเนินการ

จัดเตรียมเอกสารและสถานท่ี

สําหรับการวิพากษและทําหนังสือ

เชิญคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิมา 

วิพากษหลักสูตร 

- หนังสือเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

5. วิพากษหลักสูตร  - รายงานการวิพากษ

หลักสูตร 

 

 รอยละ 

100 

100 หลักสูตรดําเนินการประชุมวิพากษ

หลักสูตรโดยมีคณะกรรมการ

ดําเนินงานวิพากษหลักสูตรและ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษ

หลักสูตรท้ังภายในและภายนอก 

วันท่ี 17กันยายน 2561 ณ หอง208 

วิทยาลัยนานาชาติ ศูนยการศึกษา

จังหวัดนครปฐม 

- รายงานการวิพากษ 

หลักสูตร 

 

6. ตรวจสอบความถูกตองเลม

หลักสูตรตามหมวดหมู/

พิจารณาภาษาเขียน/

ตรวจสอบแบบฟอรมการ

พิมพ/ตรวจสอบโครงสราง

หลักสูตร/ตรวจสอบจํานวน

หนวยกิตตามหมวดวิชา 

- เลมหลักสูตร 

 

 รอยละ 

100 

100 อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการ

ตรวจสอบความถูกตองเลมหลักสูตร

ตามหมวดหมู/พิจารณาภาษาเขียน/

ตรวจสอบแบบฟอรมการพิมพ/

ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร/

ตรวจสอบจํานวนหนวยกิตตาม

หมวดวิชาใหถูกตองตามระเบียบ

แบบฟอรมของกองบริการการศึกษา

- รางเลมหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาผูประกอบการ

ดิจิทัล 

 



และ สกอ. 

7.นํารางหลักสูตรเสนอ

คณะกรรมการประจําคณะ

เพ่ือพิจารณา 

- เลมหลักสูตร  รอยละ 

100 

100 อาจารยประจําหลักสูตรนําราง

หลักสูตรเสนอคณะกรรมการประจํา

คณะเพ่ือพิจารณา วัน 19 กันยายน 

2561 2561 ณ หอง208 วิทยาลัย

นานาชาติ ศูนยการศึกษาจังหวัด

นครปฐม 

- มติคณะกรรมการ

ประจํา 

คณะ 

 

8.แกไขรางหลักสูตรตาม

ขอเสนอแนะคณะกรรมการ

ประจําคณะ 

- เลมหลักสูตร  รอยละ 

100 

100 อาจารยประจําหลักสูตรแกไขราง

หลักสูตรตามขอเสนอแนะ

คณะกรรมการประจําคณะและ

ตรวจสอบความถูกตองของเลม

หลักสูตร 

- รางเลมหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาผูประกอบการ

ดิจิทัล 

 

9. สงหลักสูตรไปยังกอง

บริการการศึกษาเพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอง 

- เลมหลักสูตร  รอยละ 

100 

100 เจาหนาท่ีฝายวิชาการดําเนินนําเลม

หลักสูตรสงหลักสูตรไปยังกอง

บริการการศึกษาเพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตอง 

- รางเลมหลักสูตร  

10. นําเสนอรางหลักสูตร

เสนอสภาวิชาการและทํา

บันทึกนําเสนอรางหลักสูตร 

- รายงานประชุมสภา

วิชาการ 

- เลมหลักตร 

- บันทึกขอความ 

- เลมหลักสูตร 

 รอยละ 

100 

100 เจาหนาท่ีฝายวิชาการนําเสนอราง

หลักสูตรเสนอสภาวิชการ 

 เจาหนาท่ีฝายวิชาการทําบันทึก

นําเสนอรางหลักสูตรไปยังสภา

วิชาการ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 

- มติสภาวิชาการ 

- รางเลมหลักสูตร 

- บันทึกนําสง 

 



 เลขท่ีบันทึกขอความ วช.1150 

11. แกไขรางหลักสูตรตาม

ขอเสนอแนะสภาวิชาการ 

- เลมหลักสูตร  รอยละ 

100 

100 อาจารยประจําหลักสูตรแกไขราง

หลักสูตรตามขอเสนอแนะสภา

วิชาการ 

- รางเลมหลักสูตร  

12. ทําบันทึกนําสง , กรอก

แบบฟอรมเสนอหลักสูตรและ

นําเสนอรางหลักสูตรเสนอ

สภามหาวิทยาลัย 

- แบบฟอรมเสนอหลักสูตร

เขาสภามหาวิทยาลัย 

- บันทึกขอความ 

- เลมหลักสูตร 

 รอยละ 

100 

100 เจาหนาท่ีฝายวิชาการทําบันทึก

นําสงและกรอกแบบฟอรมเสนอ

หลักสูตรและนําเสนอรางหลักสูตร

เสนอสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 12 

ตุลาคม 2561 เลขท่ีบันทึกขอความ 

วช.1205 

- มติสภามหาวิทยาลัย 

- บันทึกนําสง 

- แบบฟอรมเสนอ

หลักสูตร 

เขาสภามหาวิทยาลัย 

 

13. แกไขรางหลักสูตรตาม

ขอเสนอแนะสภา

มหาวิทยาลัย 

-เลมหลักสตร  รอยละ 

100 

100 อาจารยประจําหลักสูตรแกไขราง

หลักสูตรตามขอเสนอแนะสภา

มหาวิทยาลัย 

- รางเลมหลักสูตร  

14. กรอกแบบพิจารณา

รายละเอียดตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือเสนอ

หลักสูตรตอ สกอ. 

-บันทึกขอความสง สกอ. 

-เลมหลักสูตร 

 รอยละ 

100 

100 กองบริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยฯและเจาหนาท่ีฝาย

วิชาการของวิทยาลัยฯกรอกแบบ

พิจารณารายละเอียดตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือเสนอหลักสูตร

ตอ สกอ. 

- กรอกแบบพิจารณา 

รายละเอียดตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิ 

 

15.ติดตามผลการอนุมัติ

หลักสูตรจากระบบ Checo 

หลักสูตรท่ีผานการเห็นชอบ

จากสํานักงาน

 รอยละ 

100 

100 วิทยาลัยสามารถติดตามผลการ

อนุมัติหลักสูตรจากจากระบบ 

ระบบ Checo ท่ีแสดง

ขอมูลหลักสูตรอยู

 



คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

Checo โดยผูใชจะมี username 

และ password สําหรับเขาไป

ตรวจสอบขอมูลหลักสูตรวาอยู

กระบวนการพิจารณาข้ันตอนไหน 

กระบวนการพิจารณา 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ : หลักสูตรดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง

ไดรอยละ 100 

 

 100 100    

หมายเหตุ : กรณีตัวช้ีวัดเดิมใหใสผลการดําเนินงานยอนหลัง 

 

 เจาของกระบวนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร   

(นางสาวอลิสา พจนารถ) เจาของกระบวนการการรับนักศึกษา 

(นางสาวอลิสา พจนารถ) 



แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน 

กระบวนการการรับนักศึกษา  หนวยงานวิทยาลัยนานาชาติ 

ข้ันตอน/กิจกรรม ช่ือตัวช้ีวัด 

ผลการ

ดําเนินงาน

ยอนหลัง 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ปญหา

และ

อุปสรรค 

1.ดําเนินการจัดทําปฏิทินการ

รับสมัครนักศึกษา 

-ปฏิทินการรับ 

สมัคร 

 รอยละ 100 100 ฝายวิชการไดดําเนินการจัดทําปฏิทินการ

รับสมัครนักศึกษา ประจําปการศึกษา 

2562 

-ปฏิทินการรับ 

สมัคร 

 

2.ทําประกาศรับสมัคร

นักศึกษาใหมผานระบบ E-

office ขออนุมัติ 

-ประกาศรับสมัคร 

นักศึกษาใหม 

 รอยละ 100 100 ฝายวิชาการไดจัดทําประกาศรับสมัคร

นักศึกษาใหมผานระบบ E-office ขอ

อนุมัติ เลขท่ีบันทึกขอความ กบศ.

1259.01 

-ประกาศรับสมัคร 

นักศึกษาใหม 

 

3.แจงผูเก่ียวของประกาศรับ

สมัคร(อินเตอรเน็ต/ขาวสาร

ประชาสัมพันธ) 

-ปฏิทินการรับ 

สมัคร 

-ประกาศ 

รับสมัครนักศึกษา 

ใหม 

 รอยละ 100 100 ฝายวิชการไดจัดประชุมแจงผูเก่ียวของ

ประกาศรับสมัคร(อินเตอรเน็ต/ขาวสาร

ประชาสัมพันธ) เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 

2561 ร หองประชุมใหญ วิทยาลัย

นานาชาติ 

-ปฏิทินการรับ 

สมัคร 

-ประกาศ 

รับสมัครนักศึกษา 

ใหม 

 

 

4.ดําเนินการจัดทําสั่ง

คณะกรรมการรับสมัคร

นักศึกษาผานระบบ E-office 

และแจงเวียนคําสั่งไปยัง

-คําสั่งคณะกรรมการรับ 

สมัครนักศึกษา 

 รอยละ 100 100 ฝายวิชาการไดดําเนินการจัดทําสั่ง

คณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาผาน

ระบบ E-officeและแจงเวียนคําสั่งไปยัง

ผูเก่ียวของ เลขท่ีคําสั่ง 507/2561 แตงตั้ง

-คําสั่ง

คณะกรรมการรับ 

สมัครนักศึกษา 

 

 



ผูเก่ียวของ คณะกรรมการอํานวยและอนุการ

ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

5.ดําเนินการรับสมัคร -เอกสารการรับ 

สมัคร 

 รอยละ 100 100 ฝายวิชาการไดดําเนินการเปดรับสัมคร 

จํานวน 5 รอบ 

รอบท่ี 1 วันท่ี 1-15 ธันวาคม 2561 

รอบท่ี 2 วันท่ี 4 กุมภาพันธ – 23 มีนําคม 

2562 

รอบท่ี 3 วันท่ี 17- 29 เมษายน 2562 

รอบท่ี 4 วันท่ี 9-19 พฤษภาคม 2562 

รอบท่ี 5 วันท่ี 30 พฤษภาคม – 10 มิถุ

นํายน 2562 

-ปฏิทินการรับ

สมัคร 

 

6.สรุปรายชื่อผูสมัคร -ปฏิทินการรับ 

สมัคร 

 รอยละ 100 100 ฝายวิชาการไดดําเนินการสรุปรายชื่อ

ผูสมัคร ประจําปการศึกษา 2562 

-รายชื่อผูสมัคร 

ผูสอบผานการ 

คัดเลือก 

 

7.ดําเนินการจัดเตรียม

เอกสารในการสอบสัมภาษณ

และการสอบปฏิบัติ(เพ่ิม

ประชุม 3 ชั่วโมง) 

-รายชื่อผูสมัคร 

ผูสอบผานการ 

คัดเลือก 

 รอยละ 100 100 ฝายวิชาการไดดําเนินการจัดเตรียม

เอกสารในการสอบสัมภาษณและการสอบ

ปฏิบัติ  

-รายชื่อผูสมัคร 

ผูสอบผานการ 

คัดเลือก 

 

8.อํานวยความสะดวกในการ

สอบสัมภาษณ และสอบ

-  รอยละ 100 100 ฝายวิชาการไดดําเนินการอํานวยความ

สะดวกในการสอบสัมภาษณ และสอบ

-  



ปฏิบัต ิ ปฏิบัต ิจํานวน  5 รอบ 

รอบท่ี 1 วันท่ี 10-11 มกราคม 2562 

รอบท่ี 2 วันท่ี 4 เมษายน 2562 

รอบท่ี 3 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

รอบท่ี 4 วันท่ี 4 มิถุนํายน 2562 

รอบท่ี 5 วันท่ี 12 มิถุนํายน 2562 

9.สรุปรายชื่อผูมีสิทธิ์เขา

ศึกษาตอ 

-รายชื่อผูสอบผาน 

การคัดเลือก 

 รอยละ 100 100 ฝายวิชาการไดดําเนินการสรุปรายชื่อผูมี

สิทธิ์เขาศึกษาตอประจําปการศึกษา 2562 

-รายชื่อผูสอบ

ผาน 

การคัดเลือก 

 

10.ทําประกาศผูมีสิทธิ์เขา

ศึกษาตอในระบบ E-office 

-ประกาศรายชื่อผู 

ผานการคัดเลือก 

 รอยละ 100 100 ฝายวิชาการไดดําเนินการ ทําประกาศผูมี

สิทธิ์เขาศึกษาตอในระบบ E-office เลขท่ี

บันทึกขอความ  

-ประกาศรายชื่อผู 

ผานการคัดเลือก 

 

11.ประกาศผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ตอไปยังผูเก่ียวของและ

ประกาศใหทราบโดย 

ท่ัวกัน 

-ประกาศรายชื่อผู 

ผานการคัดเลือก 

 รอยละ 100 100 ฝายวิชาการไดดําเนินการประกาศผูมีสิทธิ์

เขาศึกษาตอไปยังผูเก่ียวของและประกาศ

ใหทราบโดยท่ัวกัน  

จํานวน  5 รอบ 

ประกาศรอบท่ี 1 วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

ประกาศรอบท่ี 2 วันท่ี 27 เมษายน 2562 

ประกาศรอบท่ี 3 วันท่ี  17 พฤษภาคม 

2562 

ประกาศรอบท่ี 4 วันท่ี 7 มิถุนํายน 2562 

-ประกาศรายชื่อผู 

ผานการคัดเลือก 

 



ประกาศรอบท่ี 5 วันท่ี 20 มิถุนํายน 2562 

12.จัดทําบันทึกนําสงขอมูลผู

มีสิทธิ์เขาศึกษาไปยังงาน

รับเขากองบริการการศึกษา 

-รายชื่อผูผานการ 

คัดเลือก 

 รอยละ 100 100 ฝายวิชาการไดดําเนินการจัดทําบันทึก

นําสงขอมูลผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไปยังงาน

รับเขากองบริการการศึกษา เลขท่ีบันทึก

ขอความ 

-รายชื่อผูผานการ 

คัดเลือกและ

รายงานตัว 

 

13.รวบรวมเอกสารการ

เบิกจายคาตอบแทน

คณะกรรมการดําเนินการ 

รับสมัครนําสงฝายการเงิน

คณะ 

-เอกสารการ 

เบิกจาย 

 รอยละ 100 100 ฝายวิชาการไดดําเนินการรวบรวมเอกสาร

การเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการ

ดําเนินการ 

รับสมัครนําสงฝายการเงินคณะ 

-เอกสารการ 

เบิกจาย 

 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ : รอยละของสาขาท่ีมีนักศึกษามอบ

ตัวตามแผนรับนักศึกษาท่ีกําหนด 

 ≤80 59.40    

หมายเหตุ : กรณีตัวช้ีวัดเดิมใหใสผลการดําเนินงานยอนหลัง 

 

 

 

 

เจาของกระบวนการการรับนักศึกษา 

(นางสาวอลิสา พจนารถ) 



แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน(การลงทะเบียนเพ่ิม-ถอนรายวิชา) หนวยงานวิทยาลัยนานาชาติ 

ข้ันตอน/กิจกรรม ช่ือตัวช้ีวัด 

ผลการ

ดําเนินงา

น

ยอนหลัง 

คา

เปาหมา

ย 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ปญหา

และ

อุปสรรค 

1.แจงประชาสัมพันธ

กําหนดการยื่นเอกสารเพ่ิม-

ถอนรายวิชาและยกเลิก

รายวิชา ตามปฏิทินวิชาการ

ใหนักศึกษาทราบ 

แผนประกาศ  รอยละ 

100 

100 ฝายวิชาการของวิทยาลัยนานาชาตไิด

ประชาสัมพันธกําหนดการยื่นเอกสาร

เพ่ิม-ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชา 

ตามปฏิทินวิชาการใหนักศึกษาทราบ 

ภาคเรียนท่ี 1/2561 

- นักศึกษารหัส 54-58 ลงทะเบียน/

เพ่ิม-ถอนรายวิชา วันท่ี 18-24 ก.ค. 

61 

- นักศึกษารหัส 59-60 ลงทะเบียน/

เพ่ิม-ถอนรายวิชา วันท่ี 25-31 ก.ค. 

61 

-  นักศึกษารหัส 61 ลงทะเบียน/เพ่ิม-

ถอนรายวิชา วันท่ี 1-8 ส.ค. 61 

ภาคเรียนท่ี 2/2561 

-  นักศึกษารหัส 54-59 ลงทะเบียน/

-ปฏิทินวิชาการ 1/2561 

-ปฏิทินวิชาการ 2/2561 

-ปฏิทินวิชาการ 3/2561 

 



เพ่ิม-ถอนรายวิชา วันท่ี 7-11 ธ.ค. 61 

-  นักศึกษารหัส 60 ลงทะเบียน/เพ่ิม-

ถอนรายวิชา วันท่ี 12-16 ธ.ค. 61 

 - นักศึกษารหัส 61 ลงทะเบียน/เพ่ิม-

ถอนรายวิชา วันท่ี 17-21 ธ.ค. 61 

ภาคเรียนท่ี 3/2561 

-  นักศึกษารหัส 54-59 ลงทะเบียน/

เพ่ิม-ถอนรายวิชา วันท่ี 13-19 พ.ค. 

62 

 -  นักศึกษารหัส 60-61 ลงทะเบียน/

เพ่ิม-ถอนรายวิชา วันท่ี 20-24 พ.ค. 

62 

2.ตรวจรับใบคํารองนักศึกษา

ขอเพ่ิม-ถอนรายวิชา และ

ยกเลิกรายวิชาพรอมนัดหมาย

วันรับเอกสารคืนกับนักศึกษา 

และเสนอรองคณบดีฝาย

วิชาการ/คณบดีเพ่ืออนุมัติ 

ใบคารองเพ่ิม-ถอนรายวิชา 

บคารองยกเลิกรายวิชา

เอกสารเพ่ิม-ถอนวิชาการ 

เอกสารยกเลิกรายวิขา 

 รอยละ 

100 

100 ฝายวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ 

ไดตรวจรับใบคํารองนักศึกษาขอเพ่ิม-

ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา

พรอมนัดหมายวันรับเอกสารคืนกับ

นักศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1/2561 

- วันท่ี 9-31  ส.ค. 61 

ภาคเรียนท่ี 2/2561 

- วันท่ี 24 ธ.ค. 61 – 31 มค. 62 

-ใบคารองเพ่ิม-ถอน

รายวิชา 

-ใบคํารองยกเลิกรายวิชา 

 



ภาคเรียนท่ี 3/2561 

- วันท่ี 25 พ.ค.- 25 มิ.ย. 62 

3.ดําเนินการเพ่ิม-ถอน

รายวิชา และยกเลิกรายวิชา 

ในระบบทะเบียนบน

อินเตอรเน็ต

www.rg.ssru.ac.th และ

จัดเก็บเอกสาร 

เอกสารเพ่ิม-ถอนวิชาการ 

เอกสารยกเลิกรายวิขา 

 รอยละ 

100 

100 ฝายวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ 

ไดดําเนินการเพ่ิม-ถอนรายวิชา และ

ยกเลิกรายวิชา ในระบบทะเบียนบน

อินเตอรเน็ตwww.rg.ssru.ac.th 

ภาคเรียนท่ี 1/2561 

- วันท่ี 9-31  ส.ค. 61 

ภาคเรียนท่ี 2/2561 

- วันท่ี 24 ธ.ค. 61 – 31 มค. 62 

ภาคเรียนท่ี 3/2561 

- วันท่ี 25 พ.ค.- 25 มิ.ย. 62 

-เอกสารเพ่ิม-ถอน

รายวิชา 

-เอกสารยกเลิกรายวิชา 

 

 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ : รอยละของนักศึกษาท่ีสามารถ

ลงทะเบียนเรียนดวยตนเองแบบ Free Enrollment ได

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 100 100    

หมายเหตุ : กรณีตัวช้ีวัดเดิมใหใสผลการดําเนินงานยอนหลัง 

 
เจาของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

(การลงทะเบียนเรียนดวยตนเองแบบ)Free Enrollment) 

(นายมานิตย ศรีวัง) 



แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนนิงานตามกระบวนการปฏบิัตงิาน 

กระบวนการ  กระบวนการพฒันานักศึกษา หนวยงาน ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการ

ดําเนินงาน

ยอนหลัง 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ปญหาและ

อุปสรรค 

1.รับทราบนโยบายแผนงาน

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

แผนงานดานการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

 1 1 ผูรับผิดชอบเขารวมประชุมกับกองพัฒนา

นักศึกษาเพ่ือรับทราบนโยบายดานการจัด

กิจพรรมพัฒนานักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

นโยบายแผนงานดาน

การจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

- 

2.จัดทําคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานดาน

การจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาของวิทยาลัย

นานาชาต ิ

 

คณะกรรมการดําเนินงานดานการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทา 

 1 1 ผูรับผิดชอบจัดทํารางคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการฯ เพ่ือเสนอผูบริหาร

พิจารณาและเมื่อผานการพิจารณาแลวจึง

ไดประกาศเปนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

คําสั่งแตตั้ง

คณะกรรมการ

ดําเนินงานดานการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

- 

3.ประชุมชี้แจงแนวทางการ

จัดทําแผนปฏิบัติการดานการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

รอยละของผูเขารวมประชุม  >80 % 80 % จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ เพ่ือช้ีแจง

นโยบายการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เพ่ือ

รวมจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการดานการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัย 

ระเบียบวาระการประชุม

ช้ีแจงการจัดทําแผนปฏิบัติ

การดานการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

คณะกรรมก

ารบางทาน

ติดภารกิจ 

 

4.จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการ

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

แผนปฏิบัติการดานการจดั

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 1 เลม 1 เลม คณะกรรมการฯ รวมจัดทํา (ราง) 

แผนปฏิบัติการดานการจดักิจกรรมพัฒนา

1 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงาน

 

 



นักศึกษา ระดับหนวยงาน  นักศึกษา เพ่ือเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลยั และเมื่อ

ไดรับการอนุมัติ จึงประกาศเปนแผนปฏิบัติ

การฯ และนําเสนอตอมหาวิทยาลยั 

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษามหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนสุนันทา 

2. แผนปฏิบัติการดานการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ระดับหนวยงาน 

5.ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ระดับหนวยงาน 

 

6.จัดทําแผนปฏิบัติการดาน

การจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

 

7.จัดโครงการตามแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการ

ดานการจดักิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

 1 1 ผูรับผิดชอบดําเนินการจัดโครงการตาม

แผนปฏิบัติการฯ และกํากับติดตามโดยใช

แบบฟอรมรายงานผล  

แบบฟอรมสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบัติการดานการจดั

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

8. สรุปผลการจัดโครงการตาม

แผนปฏิบัติการดานการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการดานการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตอ

หนวยงานเจาภาพ (รอบ 6,12 

เดือน) 

 2 ครั้ง/ป N/A ผูรับผิดชอบรวบรวมผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือนําเสนอตอ

คณะกรรมการดําเนินงานดานการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

โดยใชแบบฟอรมการรายงานผลรอบ 6 

เดือน และรอบ 12 เดือน รวมถึงเผยแพร

การจัดกิจกรรมโครงการทางชองทางการ

สื่อสารประชาสัมพันธตางๆ ของวิทยาลัย 

และของมหาวิทยาลัย 

1. บันทึกการติดตาม/

รายงานผล 

2. แบบฟอรมรายงานผลการ

ดําเนินโครงการตาม

แผนปฏิบัติการดานการจดั

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

3. รายงานการประชุมแจง

ผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการดานการจดั

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

9. เผยแพรประชาสัมพันธผล

การจัดโครงการตาม

แผนปฏิบัติการดานการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

10. รวบรวมและสรุปผลการ

จัดโครงการตามแผนปฏิบัติ

การดานการจัดกิจกรรม

 



พัฒนานักศึกษา 

11. ติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา (รอบ 6 เดือนและ 

12 เดือน) 

 

12. ประชุมคณะกรรมการฯ

เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการดานการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

รอยละของผูเขารวมประชุม  >80% N/A จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือสรปุผลการ

ดําเนินงานรอบ 12 เดือน และรวม

เสนอแนะแนวทางการแกไขการจดักิจกรรม

ตางๆ เพ่ือนําไปสูการเขียนการรายงานผล

การดําเนินงาน (SAR)  

ระเบียบวาระการประชุม

สรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการดานการจดั

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ระดับมหาวิทยาลัย 

 

13. สรุปขอเสนอแนะผลการ

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

14. จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงาน (SAR) เพ่ือรองรับ

การการตรวจตรวจประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

รายงานผลการดําเนินงาน 

(SAR) 

 1 1 ผูรับผิดชอบดําเนินการเขียนรายงานผลการ

ดําเนินงาน (SAR) โดยรวบรวมเอกสาร

หลักฐานจากขอ 1 ถึง ขอ 13 ขางตน และ

นํามาเขียนบรรยายเชิงอรรถ เพ่ือนําเสนอ

ใหคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายในไดอาน 

รายงานผลการ

ดําเนินงาน (SAR) 

 

15. จัดเตรียมเอกสาร/

หลักฐานเพ่ือรองรับการตรวจ

ประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสาประกอบรายงานผลการ

ดําเนินงาน (SAR)  

 4 ชุด 4 ชุด จัดเตรียมเอกสารตางๆ จากขอบรรยาย

เชิงอรรถ เพ่ือใหสอดคลองกัน รวบรวมใส

แฟมแยกเปนขอๆ เพ่ืองายตอการ

แฟมเอกสารประกอบการ

รายงานผลการดําเนินงาน 

(SAR) 

 



ภายใน ตรวจสอบ และเช่ือมโยงเอกสาร 

16. รับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย 

การตรวจประเมิน  1 1 คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายใน เขาตรวจประเมนิ และให

ขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบ เพ่ือนําไป

พัฒนากระบวนการในการจัดกิจกรรมในป

ตอไป 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจ

ประเมิน 

 

17. จัดทําแผนปรับปรุง/

พัฒนาขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมิน 

(Improvement plan) 

แผนปรับปรุง/พัฒนาคณุภาพ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

(Improvement plan) 

 1 1 ผูรับผิดชอบจัดทําแผนปรับปรุง/พัฒนา

คุณภาพ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

ตรวจประเมิน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

พัฒนากิจกรรมในปถัดไปใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน และนําเสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนินงานดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาของวิทยาลัยตอไป 

รายงานผลการตรวจประเมิน

ประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน ระดับดับ

มหาวิทยาลยั 

 

ชื่อตัวชี้วัดท่ีสําคัญ : 1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเก่ียวกับการจัด

กิจกรรมสงเสริมหรือพัฒนาใหกับนักศึกษา 

2. รอยละของรางวัลท่ีนักศึกษาไดรับการยกยองหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือ นานาชาติ 

 

 4.45 

 

0.50 

4.79 

 

0.64 

   

 

หมายเหตุ : กรณีตัวชี้วัดเดิมใหใสผลการดําเนินงานยอนหลัง 



แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนนิงานตามกระบวนการปฏบิัตงิาน 

กระบวนการผลิตงานวิจัย  หนวยงาน วิทยาลัยนานาชาติ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการ

ดําเนินงาน

ยอนหลัง 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน ปญหาและอุปสรรค 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการดานการ

วิจัย 

มทํีาแผนปฏิบัติการดานการวิจยั  1 ฉบับ 1 ฉบับ ประชุมคณะกรรมการดานการวิจยั เพ่ือหา

แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ 

และจัดทําแผนปฏบัิติการดานการวิจัย 

ประจําปงบประมาณ 

 

ประกาศมหาวิทยาลยัเรื่อง

การรับขอเสนอการวิจัยท่ี

เสนอขอรับทุนสนับสนุนการ

วิจัย 

 

2. ประชุมช้ีแจงปฏิทินและ 

แนวทางการขอรับทุนสนับสนุน

การวิจัย 

มีเอกสารประกอบการถายทอด

แนวทางการดําเนินงานวิจัยและ

บริการวิชาการ ประจําป 

 1 ชุด 1 ชุด จัดประชุมบุคลากร ช้ีแจงปฏิทินและแนว

ทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจยัจาก

แหลงทุนท้ังภายในและภายนอก 

 

ปฏิทินการขอรับทุน

สนับสนุนการวิจัยฯ 

เอกสารประกอบการประชุม 

 

3. ประชาสัมพันธการสงขอเสนอ

โครงการวิจัย และจดัทําขอเสนอ

โครงการวิจัยและสงเขาระบบ

(ระบบ/เอกสาร) 

รอยละของขอเสนอโครงการวิจัย 

(แบบ ว-1ช, ว-1ด) ท่ีผานการ

ตรวจสอบ 

 รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

จัดทําบันทึกเวียนประชาสัมพันธ

กําหนดการ และวิธีการสงขอเสนอ

โครงการวิจัย งบรายได ประจําป

งบประมาณเขาระบบงานวิจัยออนไลน 

บันทึกขอความ

ประชาสมัพันธการสง

ขอเสนอโครงการวิจัย 

แบบขอเสนอโครงการวิจัย 

(แบบ ว-1ช, ว-1ด) 

 

 

4. ประกาศผลการพิจาณาการ

อนุมัติทุนและแจงใหอาจารย

จัดทําสญัญาวิจัย  

รอยละขอเสนอโครงการวิจัยท่ี

ผานการกลั่นกรองจาก

คณะอนุกรรมการฯ 

 รอยละ  

80 

รอยละ  

95 

จัดทําบันทึกขอความ และประกาศผลการ

พิจารณาอนุมัติทุน และแจงกําหนดการการ

ทําสัญญาวิจัย 

 

บันทึกขอความแจงผลการ

พิจารณาการอนุมัติทุน 

 

 



5. ติดตามความกาวหนาการ

ดําเนินงานวิจัย การนําผลงานวิจัย

ไปใชประโยชน 

รอยละของเอกสารรายงาน

ความกาวหนาโครงการวิจัยท่ี

ถูกตองและครบถวน 

 รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

จัดทําบันทึกขอความติดตามการรายงาน

ความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย 

รายงานความกาวหนา

โครงการวิจัยบทท่ี 1-3 

มคอ.3 ท่ีบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

หนังสือความรวมมือหรือการ

นํางานวิจัยไปใชประโยชน 

แบบรายงานการเงิน 

ปญหา 

อาจารยไมสามารถ

จัดทํารายงานสงได

ทันกําหนด 

แนวทางการแกไข 

จัดทํารายงาน

ความกาวหนา

งานวิจัยใหหัวหนา

สาขารับทราบในการ

ประชุม

กรรมการบริหาร

วิทยาลัยนานาชาต ิ

6. รวบรวมขอมูลและจดัทํา

รายงานวิจัยฉบับติดตาม

ความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย

ฉบับสมบูรณสงสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

รอยละของเลมวิจัยฉบับสมบูรณ  รอยละ  

80 

รอยละ 

100 

รวบรวมเลมวิจยัฉบับสมบูรณจัดสง

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เสงเลมรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ 

 

7. รวบรวมเลมรายงานฉบับ

สมบูรณ และสรุปผลการ

ดําเนินงานแจงใหคณะกรรมการฯ 

พิจารณา  

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําหนวยงาน 

 1 ฉบับ 1 ฉบับ รวบรวมเลมวิจยัฉบับสมบูรณ และสรุปผล

การดําเนินงานดานการวิจยั ประจาํป

งบประมาณ นําเขาเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานดานการวิจัย 

รวบรวมเลมรายงานฉบับ

สมบูรณ 

และสรุปผลการดําเนินงาน

แจงใหคณะกรรมการฯ 

พิจารณา 

 

 



8. นําผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผน/

พัฒนาการดําเนินงานวิจัยในป

ถัดไป 

มีแผนปฏิบัติการดานการวิจยัใน

ปงบประมาณถัดไป 

 1 เลม 1 เลม นําขอเสนอแนะจากการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานดานการวิจัย มา

ปรับปรุงและวางแผนการพัฒนาการ

ดําเนินงานดานการวิจัยในปถัดไป 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา

หนวยงาน 

 

ชื่อตัวชี้วัดท่ีสําคัญ : รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการ

นําไปใชประโยชนตอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท้ังหมด 

 รอยละ 60 รอยละ 80    

หมายเหตุ : กรณีตัวชี้วัดเดิมใหใสผลการดําเนินงานยอนหลัง 

 

               นายภัทราวุธ สีรวิสทุธิ ์

                เจาของกระบวนการ 



แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนนิงานตามกระบวนการปฏบิัตงิาน 

กระบวนการเผยแพรผลงานวิจัย  หนวยงาน วิทยาลัยนานาชาติ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการ

ดําเนินงาน

ยอนหลัง 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ปญหาและ

อุปสรรค 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการดานการ

วิจัย 

มทํีาแผนปฏิบัติการดานการวิจยั  1 ฉบับ 1 ฉบับ ประชุมคณะกรรมการดานการวิจยั เพ่ือหา

แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ 

และจัดทําแผนปฏบัิติการดานการวิจัย 

ประจําปงบประมาณ 

 

ประกาศมหาวิทยาลยัเรื่อง

การรับขอเสนอการวิจัยท่ี

เสนอขอรับทุนสนับสนุนการ

วิจัย 

 

2. ทําเอกสารขออนุมัติจดัทํา

โครงการ คําสั่งแตงตั้งคณะ

ดําเนินงาน และหนังสือเชิญ

เจาภาพรวม 

รอยละความถูกตองและครบถวน

ของเอกสารประกอบ 

 รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

จัดทําโครงการประชุมวิชาการ และจัดทํา

บันทึกขอความเสนอขออนุมติจากคณบด ี

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

บันทึกขอความขออนุมัติ

จัดทําโครงการ 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานการจดัประชุม 

 

 

3. ประชาสัมพันธการจัดประชุม

วิชาการ รับบทความและ

ตรวจสอบความสมบูรณของ

บทความ 

จํานวนบทความท่ีไดนําเสนอใน

งานประชุมวิชาการ 

 50 

บทความ 

84 

บทความ 

จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ิงานประชุม

วิชาการ ช้ีแจงกําหนดการ ขอบเขตกรอบ

งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ และตรวจสอบความ

ถูกตองของบทความท่ีเขารวมนําเสนอ 

 

หนังสือประชาสมัพันธ

โครงการจดัประชุมฯ 

 

 

4. จัดทําเอกสารประกอบการ

ประชุม และดําเนินการจัดประชุม 

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

ประชุมวิชาการ 

 3.51 4.22 จัดทําเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือใช

ในการดําเนินการประชุมวิชาการ และมอบ

วุฒิบัตรใหกับผูผานการพิจารณาบทความ 

ตารางการนําเสนอผลงาน 

หนังสือตอบรับ/แจงผลการ

พิจารณา 

 

 



สูจิบัตรและเอกสารการ

ประชุม 

ประกาศนียบัตร 

แบบสํารวจความพึงพอใจ 

5. ผูนําเสนอผลงานวิจัย ปรับแก

บทความตามคาํแนะนําของ

กรรมการประจําหองนําเสนอ  

มีบทความท่ีนําเสนอในงาน

ประชุมวิชาการไดเผยแพรในฐาน 

Google Scholar 

 รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

แจงเจาของผลงานเพ่ือปรับแกบทความตาม

คําเสนอแนะของกรรมการประจําหอง

นําเสนอ และจัดทําเลม Proceeding สง

ใหกับผูเขารวมการนําเสนอผลงาน 

 

เอกสารรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการ 

(Proceeding) 

 

6. จัดทํารายงานสรุปผลการจัด

ประชุมวิชาการ  

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

การจัดประชุมวิชาการฯ 

 

 1 ฉบับ 1 ฉบับ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ

ประชุมวิชาการ เสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนินงานดานการวิจัย 

 

รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานการจดัประชุม

วิชาการฯ 

 

7. นําผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผน/

พัฒนาการดําเนินการจัดประชุม

วิชาการในครั้งตอไป  

มีแผนปฏิบัติการดานการวิจยัใน

ปงบประมาณถัดไป 

 

 1 เลม 1 เลม นําขอเสนอแนะจากการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานดานการวิจัย มา

ปรับปรุงและวางแผนการพัฒนาการ

ดําเนินงานดานการวิจัยในปถัดไป 

 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา

หนวยงาน 

 

ชื่อตัวชี้วัดท่ีสําคัญ : รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในระดบัชาติหรือระดับนานาชาตติออาจารย

ประจําและ/หรือนักวิจัย 

 ≥ 40.00 59.52    

หมายเหตุ : กรณีตัวชี้วัดเดมิใหใสผลการดําเนินงานยอนหลัง 

               



แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนนิงานตามกระบวนการปฏบิัตงิาน 

กระบวนการบริการวิชาการ หนวยงาน วิทยาลัยนานาชาติ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการ

ดําเนินงาน

ยอนหลัง 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ปญหาและ

อุปสรรค 

1. สํารวจปญหาและความตองการ

ของประชาชน 

รอยละของพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีการ

สํารวจความตองการ 

 รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

ลงพ้ืนท่ีสํารวจความตองการของชุมชน

โดยรอบมหาวิทยาลัย 

แบบสํารวจปญหาและความ

ตองการของชุมชน 

 

2. วิเคราะหและสรุปผลการ 

สํารวจปญหาและความตองการ

ของประชาชน 

รายงานสํารวจความตองการของ

ชุมชน 

 1 ฉบับ 1 ฉบับ นําผลการสํารวจความตองการของชุมชน 

เขาท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดาน

การบริการวิชาการ เพ่ือสรุปแนวทางการ

ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของชุมชน 

 

แบบฟอรมการสํารวจปญหา

และความตองการของ

ประชาชน 

 

3. ประชุมช้ีแจงผลการสํารวจ

ความตองการของประชาชนและ 

แนวทางการขอรับทุนสนับสนุน

โครงการบริการวิชาการ 

รอยละของอาจารยในแตละ

หนวยงานท่ีเขารวมประชุม

รับทราบช้ีแจงแนวทาง 

 รอยละ 

5 

รอยละ  

40 

อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาต ิเขารวม

ประชุมช้ีแจงแนวทางการขอรับทุน

สนับสนุนโครงการบริการวิชาการ 

เอกสารประชุมช้ีแจง  

4. สงขอเสนอโครงการบริการ

วิชาการและสงเขาระบบ ระบบ/

เอกสาร) 

รอยละของขอเสนอโครงการ

บริการวิชาการท่ีสงเขาระบบ 

 รอยละ  

95 

รอยละ 

100 

จัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการ สง

เขาระบบงานบริการวิชาการออนไลน 

แบบฟอรมขอเสนอโครงการ

บริการวิชาการ 

 

5. ประชุมช้ีแจงแนวทางการ

ปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการ

ของหนวยงาน 

รอยละของอาจารยในแตละ

หนวยงานท่ีเขารวมประชุม

รับทราบช้ีแจงแนวทาง 

 รอยละ 

30 

รอยละ  

40 

อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาต ิเขารวม

ประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานดาน

การบริการวิชาการ 

เอกสารประชุมช้ีแจง  



6. ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม

บริการวิชาการ  

รอยละของโครงการบริการ

วิชาการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 รอยละ  

95 

รอยละ 

100 

จัดทําแผนการดําเนินงานบริการวิชาการ 

และปฏิทินการดําเนินงาน และดาํเนินงาน

ตามแผนท่ีวางไว 

แบบประเมินผลโครงการ

บริการวิชาการ 

 

 

7. ติดตามและประเมินการ

นําไปใชประโยชนความรวมมือ

ทางบริการวิชาการ 

และรายงานผลการดําเนิน

โครงการบริการวิชาการ 

รอยละของผลรวมประเมิน 3 

ดานของโครงการบริการวิชาการ 

 รอยละ  

95 

รอยละ 

96.8 

จัดทําแบบสอบถามโครงการฯ ใหผูเขารวม

โครงการทําการประเมิน และนําผลการ

ประเมินท่ีไดมาจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานตอไป 

เอกสารความรวมมือเพ่ือการ

วิจัยและบริการ 

(ราง) รายงานผลการดําเนิน

โครงการบริการวิชาการ 

 

 

8. ประชุมสรปุผลการดําเนินงาน 

เพ่ือช้ีแจงผลการทํางานและหา

แนวทางการดําเนินงานในปถัดไป 

รอยละของอาจารยในแตละ

หนวยงานท่ีเขารวมประชุม

รับทราบผลการดําเนินงาน 

 รอยละ 

30 

รอยละ  

40 

อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาต ิเขารวม

ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน 

เอกสารประชุมช้ีแจง  

9. จัดทํารายงานผลการดําเนิน

โครงการบริการวิชาการ 

รอยละของความถูกตองและ

ครบถวนเลมรายงานโครงการ

บริการวิชาการ 

 รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

ปรับแกเลมรายงานผลการดาํเนินงานตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการดานการ

บริการวิชาการ และจดัสงเลมรายงานผล

การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการฉบับ

สมบูรณใหกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เลมรายงานผลการดําเนิน

โครงการบริการวิชาการฉบับ

สมบูรณ 

 

10. จัดทํารายงานสรุปผลประเมิน

ความสําเร็จตามแผนบริการ

วิชาการและเสนอเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําหนวยงาน 

รายงานสรุปผลประเมิน

ความสําเร็จตามแผนบริการ

วิชาการท่ีผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการ 

 1 ฉบับ 1 ฉบับ จัดทํารายงานผลการประเมินความสําเร็จ

ตามแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ

เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน

ดานการบริการวิชาการ 

รายงานสรุปผลประเมิน

ความสําเร็จตามแผนบริการ

วิชาการ 

 

11. นําผลการประเมินมาปรับปรุง

แผน/พัฒนาการใหบริการวิชาการ

ในปถัดไป 

รอยละความถูกตองและครบถวน

ของรายงานการประชุม 

 รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

นําขอเสนอแนะจากการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานดานการบริการ

วิชาการ มาปรับปรุงและวางแผนการ

พัฒนาการดําเนินงานดานการวิจัยในป

รายงานการประชุมประจํา

หนวยงาน 

 



ถัดไป 

 

ชื่อตัวชี้วัดท่ีสําคัญ : รอยละของผูรับบริการไดรับประโยชนตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือการนําความรูไปใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน (แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ) 

 รอยละ 

≥70.00 

รอยละ 95    

หมายเหตุ : กรณีตัวชี้วัดเดมิใหใสผลการดําเนินงานยอนหลัง 

            นายภัทราวุธ สีรวิสทุธิ ์

              เจาของกระบวนการ 



แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนนิงานตามกระบวนการปฏบิัตงิาน 

กระบวนการสรางองคความรู หนวยงาน วิทยาลัยนานาชาติ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการ

ดําเนินงาน

ยอนหลัง 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ปญหาและ

อุปสรรค 

1. สํารวจความตองการของชุมชน

ท่ีตั้งแหลงเรียนรูในการเพ่ิม

จํานวนองคความรูใหม 

รอยละของความถูกตองและ

ครบถวนของรายงานสรุปผลการ

สํารวจความตองการ 

 รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

ลงพ้ืนท่ีสํารวจความตองการของชุมชน

โดยรอบบริเวณท่ีตั้งแหลงเรียนรู เพ่ือ

กําหนดองคความรูใหมท่ีสามารถตอบสนอง

ความตองการของชุมชนไดอยางถูกตอง 

 

แบบสํารวจปญหาและความ

ตองการของชุมชน 

 

2. ออกแบบและสรางองคความรู

ใหมในแหลงเรียนรู 

รอยละของรายละเอียดขององค

ความรูในแหลงเรียนรูท่ีเพ่ิมข้ึนท่ี

บูรณาการกับการเรียนการสอน

และหรือการวิจัยท่ีมคีวามถูกตอง

และครบถวน 

 รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

นําผลสํารวจความตองการของชุมชนมา

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานการ

บริการวิชาการ เพ่ือสรุปหัวขอองคความรู

ใหมท่ีจะดําเนินงานในปงบประมาณ และ

วางแผนการบูรณาการเขากับการเรียนการ

สอนหรือการวิจยัไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 

ของรายวิชาท่ีบูรณาการ 

 

3. ประชาสัมพันธเชิญชวนบุคคล

ท่ัวไปเขารวมรับฟงการถายทอด

องคความรูท่ีเพ่ิมข้ึน 

จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรยีนรู  ≥ 150 284 จัดทําสื่อประชาสัมพันธเชิญชวนผูสนใจเขา

รับฟงการอบรมถายทอดองคความรูใหม 

หนังสือประชาสมัพันธ  

 

4. ถายทอดความรูเก่ียวกับองค

ความรูท่ีเพ่ิมข้ึนในแหลงเรียนรู 

จํานวนองคความรูท่ีเกิดข้ึนใน

แหลงเรียนรู 

 ≥1 1 ดําเนินการจัดกิจกรรมถายทอดองคความรู

สูชุมชน 

รายงานสรุปผลการเพ่ิม

จํานวนฐานความรู/องค

ความรูในแหลงเรียนรู 

 

 



5. ประเมินความพึงพอใจ และ

จํานวนของผูเขาเยี่ยมชมองค

ความรูในแหลงเรียนรู 

จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรยีนรู  ≥ 150 284 จัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการ

ดําเนินงานการถายทอดองคความรูสูชุมชน 

รายงานสรุปผลความพึง

พอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลง

เรียนรู 

 

6. ติดตามและประเมินการ

นําไปใชประโยชน 

และจัดทํา (ราง)รายงานผลการ

ดําเนินงาน  

รอยละของผลรวมประเมิน 3 

ดานของโครงการบริการวิชาการ 

 รอยละ 85 รอยละ 

97.2 

นําแบบประเมินการดําเนินงาน มาจัดทํา

รายงานผลการดําเนินโครงการถายทอด

องคความรูในแหลงเรียนรูสูชุมชน 

(ราง) รายงานผลการดําเนิน

โครงการ 

 

7. จัดทํารายงานสรุปผลประเมิน

ความสําเร็จและเสนอเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําหนวยงาน 

รอยละของความถูกตองและ

ครบถวนรายงานโครงการฉบับ

สมบูรณ 

 รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

ปรับแกเลมรายงานผลการดาํเนินโครงการ

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ดําเนินงานดานการบริการวิชาการ และ

จัดสงเลมรายงานฉบับสมบูรณใหกับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รายงานผลการดําเนิน

โครงการฉบับสมบูรณ 

 

8. นําผลการประเมินมาปรับปรุง

แผน/พัฒนาการเพ่ิมฐานความรูใน

ปถัดไป 

รอยละความถูกตองและครบถวน

ของรายงานการประชุม 

 รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

นําขอเสนอแนะจากการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานดานการบริการ

วิชาการ มาปรับปรุงและวางแผนการ

พัฒนาการดําเนินงานดานการวิจัยในป

ถัดไป 

รายงานการประชุมประจํา

หนวยงาน 

 

ชื่อตัวชี้วัดท่ีสําคัญ : จํานวนองคความรูท่ีเพ่ิมข้ึนในแหลงเรียนรู 

 

 ≥1 1    

หมายเหตุ : กรณีตัวชี้วัดเดิมใหใสผลการดําเนินงานยอนหลัง 
           นายภัรทาวุธ สีรวิสทุธิ ์

           เจาของกระบวนการ 



แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน 

กระบวนการ  กระบวนการพัฒนานักศึกษา หนวยงาน ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ 

ข้ันตอน/กิจกรรม ช่ือตัวช้ีวัด 

ผลการ

ดําเนินงา

น

ยอนหลัง 

คา

เปาหมา

ย 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ปญหา

และ

อุปสรรค 

1.จัดทําแผนปฏิบัติการดาน

การจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

แผนงานดานการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

 1 1 ผูรับผิดชอบเขารวมประชุมกับกอง

พัฒนานักศึกษาเพ่ือรับทราบนโยบาย

ดานการจัดกิจพรรมพัฒนานักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัย 

นโยบายแผนงานดาน

การจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

- 

คณะกรรมการดําเนินงาน

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

 1 1 ผูรับผิดชอบจัดทํารางคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการฯ เพ่ือเสนอผูบริหาร

พิจารณาและเม่ือผานการพิจารณา

แลวจึงไดประกาศเปนคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานดานการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คําสั่งแตตั้ง

คณะกรรมการ

ดําเนินงานดานการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

- 

รอยละของผูเขารวมประชุม  >80 % 80 % จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ เพ่ือชี้แจง

นโยบายการดําเนินงานดานการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือรวมจัดทํา (ราง) 

แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรม

ระเบียบวาระการประชุม

ชี้แจงการจัดทํา

แผนปฏิบัติการดานการ

จัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

คณะกรรม

การบาง

ทานติด

ภารกิจ 

 



พัฒนานักศึกษาของวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติการดานการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

 1 เลม 1 เลม คณะกรรมการฯ รวมจัดทํา (ราง) 

แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา เพ่ือเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัย 

และเม่ือไดรับการอนุมัติ จึงประกาศ

เปนแผนปฏิบัติการฯ และนําเสนอตอ

มหาวิทยาลัย 

1 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

ดําเนินงานดานการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

2. แผนปฏิบัติการดาน

การจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ระดับ

หนวยงาน 

 

  

 

2.จัดโครงการตามแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติ

การดานการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

 1 1 ผูรับผิดชอบดําเนินการจัดโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการฯ และกํากับ

ติดตามโดยใชแบบฟอรมรายงานผล  

แบบฟอรมสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบัติการดานการ

จัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

 

3. สรุปผลการจัดโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการดานการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

จํานวนรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การดานการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาตอหนวยงาน

เจาภาพ (รอบ 6,12 เดือน) 

 2 ครั้ง/ป N/A ผูรับผิดชอบรวบรวมผลการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ

นําเสนอตอคณะกรรมการดําเนินงาน

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย โดยใชแบบฟอรม

การรายงานผลรอบ 6 เดือน และรอบ 

12 เดือน รวมถึงเผยแพรการจัด

1. บันทึกการติดตาม/

รายงานผล 

2. แบบฟอรมรายงานผล

การดําเนินโครงการตาม

แผนปฏิบัติการดานการ

จัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

 

4. เผยแพรประชาสัมพันธผล

การจัดโครงการตาม

แผนปฏิบัติการดานการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 



5. รวบรวมและสรุปผลการจัด

โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

 กิจกรรมโครงการทางชองทางการ

สื่อสารประชาสัมพันธตางๆ ของ

วิทยาลัย และของมหาวิทยาลัย 

3. รายงานการประชุม

แจงผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการดาน

การจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 6. ติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา (รอบ 6 เดือนและ 

12 เดือน) 

 

7. ประชุมคณะกรรมการฯ

เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการดานการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

รอยละของผูเขารวมประชุม  >80% N/A จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ

สรุปผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน 

และรวมเสนอแนะแนวทางการแกไข

การจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือนําไปสูการ

เขียนการรายงานผลการดําเนินงาน 

(SAR)  

ระเบียบวาระการประชุม

สรุปผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการดาน

การจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ระดับ

มหาวิทยาลัย 

 

8. สรุปขอเสนอแนะผลการ

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

9. รับการตรวจประกัน

คุณภาพระดับหนวยงาน  

รายงานผลการดําเนินงาน 

(SAR) 

 1 1 ผูรับผิดชอบดําเนินการเขียนรายงาน

ผลการดําเนินงาน (SAR) โดยรวบรวม

เอกสารหลักฐานจากขอ 1 ถึง ขอ 8 

ขางตน และนํามาเขียนบรรยาย

เชิงอรรถ เพ่ือนําเสนอให

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในไดอาน 

รายงานผลการ

ดําเนินงาน (SAR) 

 



เอกสาประกอบรายงานผล

การดําเนินงาน (SAR)  

 4 ชุด 4 ชุด จัดเตรียมเอกสารตางๆ จากขอ

บรรยายเชิงอรรถ เพ่ือใหสอดคลองกัน 

รวบรวมใสแฟมแยกเปนขอๆ เพ่ืองาย

ตอการตรวจสอบ และเชื่อมโยง

เอกสาร 

แฟมเอกสาร

ประกอบการรายงานผล

การดําเนินงาน (SAR) 

 

การตรวจประเมิน  1 1 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน เขาตรวจประเมิน 

และใหขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบ 

เพ่ือนําไปพัฒนากระบวนการในการ

จัดกิจกรรมในปตอไป 

รายชื่อคณะกรรมการ

ตรวจประเมิน 

 

10. จัดทําแผนปรับปรุง/

พัฒนาขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมิน 

(Improvement plan) 

แผนปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

(Improvement plan) 

 1 1 ผูรับผิดชอบจัดทําแผนปรับปรุง/

พัฒนาคุณภาพ ตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการตรวจประเมิน เพ่ือใช

เปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมใน

ปถัดไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

และนําเสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนินงานดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาของวิทยาลัยตอไป 

รายงานผลการตรวจ

ประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

ดับมหาวิทยาลัย 

 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ : รอยละของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมี

ทัศนคติ คานิยม ความมีสุนทรียและวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

 

 85.0 N/A    

หมายเหตุ : กรณีตัวช้ีวัดเดิมใหใสผลการดําเนินงานยอนหลัง 

            นายสรุชยั น้อยคําเมือง เจ้าของกระบวนการ 



แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนนิงานตามกระบวนการปฏบิัตงิาน 

กระบวนการปฏิบัตงิานพัสด ุ  ฝายคลังและพัสดุ 

ข้ันตอน/กิจกรรม ช่ือตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คําอธิบายผลการ

ดําเนินงาน 
หลักฐาน ปญหาและอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 

1. มีการสํารวจ

ความตองการใช

ครุภัณฑประจําป 

จํานวนการสํารวจ

ความตองการใช

ครุภัณฑประจําป 

1  ครั้ง/ป บรรลุ 

1  ครั้ง/ป 

ดําเนินการสํารวจ /  เพ่ือ

รวบรวมความตองการใช

ครุภัณฑประจําป

งบประมาณ 

-  แบบฟอรม

การสํารวจ 

-  ขอมูลความ

ตองการใช

ครุภัณฑ

ประจําป 

 - คุณลักษณะ

ครุภัณฑ(เฉพาะทาง) 

- สเปคครุภัณฑ 

 

- แตงตั้งคณะกรรม 

ผูเชี่ยวชาญออกแบบคุณ

ลักณะครุภัณทและสเปค

ครุภัณฑ (เฉพาะทาง) 

2.การดําเนินการ

จัดซ้ือ-จัดจาง ดวย

วิธีเฉพาะเจาะจง 

(ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน  

1 ต.ค. 61 – 30 

ก.ย. 62) 

จํานวนฎีกาท่ี

สามารถเบิกจาย

งบประมาณได

ครบถวน ถูกตอง  

 

รอยละ 100 บรรลุ 

 (รอบ 6 เดือน 

ดําเนินการไปแลว 

195 ฎีกา 

สามารถเบิกจาย

ไดท้ังหมด 195 

ฎีกา) 

 

 

ดําเนินการจัดทําเอกสาร

การเบิกจายดานจัดซ้ือ-จัด

จาง ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดสงไปยังกองคลังทัน

ตามระยะเวลาในการ

เบิกจายประจําป

งบประมาณและสามารถ

เบิกจายงบประมาณได

ครบถวนถูกตองตาม

ระเบียบพัสดุ (รอบ 6 

เดือน) 

- จํานวนฎีกา

การเบิกจาย

การจัดซ้ือ-จัด

จางท่ี

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ภายใน

ปงบประมาณ 

(รอบ 6 เดือน)  

- ดานการจัดสง

เอกสาร เพราะตอง

เดินทางไปสงเอกสาร

ในมหาลัยราชภัฎ

สวนสุนันทา ทําให

ตองใชระยะเวลาใน

การเดินทาง 

- การจัดสงเอกสาร

จากผูรับผิดชอบ

โครงการลาชา ไม

เปนไปตามระยะเวลา

ท่ีกําหนด 

- ผูรับผิดชอบ

โครงการจัดสง

เอกสารไมครบถวน

และสมบูรณ 

- กําหนดระยะเวลาการสง

เอกสารใหชัดเจน 

- ติดตามเอกสารจาก

โครงการตางๆ 

- จัดทําคูมือใหความรู 

แบบฟอรมที่ 3 



ข้ันตอน/กิจกรรม ช่ือตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คําอธิบายผลการ

ดําเนินงาน 
หลักฐาน ปญหาและอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 

 

3. บริหารวัสด ุ

(ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน  

1 ต.ค. 61 – 30 

ก.ย. 62) 

จํานวนใบเบิก

พัสดุท่ีดําเนินการ

เบิกพัสดุทันตอ

การใชงาน 

รอยละ 100 บรรลุ 

 (รอบ 6 เดือน 

ดําเนินการไปแลว 

75 ใบ สามารถ

เบิกจายได

ท้ังหมด 75  ใบ) 

 

ดําเนินการเบิก-จายพัสดุ

ใหกับบุคลากร วิทยาลัย

นานาชาติ ท่ีความตองการ

จะเบิกของ ใหกรอก

แบบฟอรมขอเบิกเพ่ือใช

งานทุกครั้งท่ีเบิก/ 

ปงบประมาณ  

-  ใบเบิกพัสดุ

ท่ีดําเนินการ

เบิก 

  

4. ควบคุมครุภัณฑ

และวัสดุคงทน

ถาวร  

(ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน  

1 ต.ค. 61 – 30 

ก.ย. 62) 

จํานวนรายการ

ครุภัณฑท่ีถูกตอง

ครบถวนทุก

รายการตรงตาม

บัญชี 

ปงบประมาณ  

 

รอยละ 100 บรรลุ 

รายการครุภัณฑท่ี

ดําเนินการจัดซ้ือ

และลงบัญชี 

ปงบประมาณ 

2562  4 รายการ 

 

ดําเนินการควบคุม

ครุภัณฑตามข้ันตอนท้ังใน

ระบบ ERP และจัดทํา

ฐานขอมูลทะเบียนคุม

ครุภัณฑ ตรวจสอบเลข

ครุภัณฑและเขียนเลข

กํากับตัวครุภัณฑให

ถูกตองครบถวน 

ปงบประมาณ (รอบ 6 

เดือน) 

 

 

- รายการ

ครุภัณฑท่ี

ดําเนินการ

จัดซ้ือภาย

ภายใน

ปงบประมาณ 

- ฐานขอมูล

ทะเบียนคุม

เลขครุภัณฑ

ของหนวยงาน 

-ใบขอเบิก

วัสดุครุภัณฑ 

  

5. ใหบริการยืม – 

คืนวัสดุ/ครุภัณฑ 

(ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน  

จํานวนครั้งในการ

ใหบริการยืม-คืน

ครุภัณฑท่ีทันตอ

การใชงาน 

รอยละ 100 บรรลุ 

  (ดําเนินการขอ

ยืม 27  รายการ

ดําเนินการได

ดําเนินการใหบริการยืม-

คืนครุภัณฑของหนวยงาน

แกหนวยงานท่ีตองการขอ

ใชภายในเวลาท่ีกําหนด 

-  เอกสาร

บริการยืม-คืน

ครุภัณฑ 

ประจําป

  



ข้ันตอน/กิจกรรม ช่ือตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คําอธิบายผลการ

ดําเนินงาน 
หลักฐาน ปญหาและอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 

1 ต.ค. 61 – 30 

ก.ย. 62) 

 ท้ังหมด 27

รายการ) 

 งบประมาณ 

2562  

6. ตรวจสอบ

ครุภัณฑและวัสดุ

คงทนถาวร

ประจําปเพ่ือ

ดําเนินการ

จําหนาย 

(1– 30 ก.ย. 62) 

ความถ่ีในการ

ดําเนินการ

ตรวจสอบ

ครุภัณฑท่ีถูกตอง

และทันเวลาท่ี

กําหนด 

1 ครั้ง/ป ยังไมดําเนินการ ดําเนินการตรวจสอบ

ครุภัณฑประจําป

งบประมาณทุกรายการให

ตรงตามบัญชีเพ่ีอ

ดําเนินการจําหนาย

ครุภัณฑท่ีเสื่อมสภาพ 

ชํารุด และสูญหาย 

-  รายงานผล

การตรวจสอบ

ครุภัณฑ

ประจําป

งบประมาณ  

-  

7. การตรวจสอบ

สัญญาเชารถ/

สัญญาจาง 

(ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน  

1 ต.ค. 61 – 30 

ก.ย. 62) 

จํานวนสัญญาท่ี

ดําเนินการ

ตรวจสอบแลวมี

ความครบถวน 

ถูกตองตาม

ระเบียบ 

รอยละ 100 บรรลุ 

 (ดําเนินการ 44    

สัญญา ถูกตอง

ท้ังหมด 44 

สัญญา) 

ดําเนินการตรวจสัญญา

เชา/สัญญาจางของ

หนวยงานท่ีดําเนินการกับ

คูคาใหถูกตองตามระเบียบ

ฯ ท่ีเก่ียวของ  

 

 

สัญญาเชา/

สัญญาจางท่ี

หนวยงาน

ดําเนินการ 

-  

8. การโอนครุภัณฑ 

(ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน  

1 ต.ค. 61 – 30 

ก.ย. 62) 

จํานวนรายการ

ครุภัณฑท่ี

ดําเนินการโอน

ครุภัณฑได

ครบถวนและ

ถูกตองตาม

ข้ันตอน 

รอยละ 100 ไมบรรลุ ดําเนินการจัดทําเอกสาร

การโอนครุภัณฑของ

หนวยงาน สงมอบครุภัณฑ 

และตัดรายการนําออก

จากบัญชี 

 

- เอกสารการ

โอนครุภัณฑ

ของหนวยงาน

ประจําป

งบประมาณ 

-  

ช่ือตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ : รอยละของ

เอกสารการจัดซ้ือ จัดจาง ท่ีดีกลับให

รอยละ 10 5.69 

  

ดําเนินการจัดทําเอกสาร

การเบิกจายดานจัดซ้ือ-จัด

- จํานวนฎีกา

การเบิกจาย

- ดานการจัดสง

เอกสาร เพราะตอง

 



ข้ันตอน/กิจกรรม ช่ือตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คําอธิบายผลการ

ดําเนินงาน 
หลักฐาน ปญหาและอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 

แกไข 

 

(ดําเนินการไป

แลว 316 ฎีกา 

ขอแกไขจํานวน 

18 ฎีกา) 

 

จาง ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดสงไปยังกองคลังทัน

ตามระยะเวลาในการ

เบิกจายประจําป

งบประมาณและสามารถ

เบิกจายงบประมาณได

ครบถวนถูกตองตาม

ระเบียบพัสดุ  

การจัดซ้ือ-จัด

จางท่ี

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ภายใน

ปงบประมาณ 

เดินทางไปสงเอกสาร

ในมหาลัยราชภัฎ

สวนสุนันทา ทําให

ตองใชระยะเวลาใน

การเดินทาง 

- การจัดสงเอกสาร

จากผูรับผิดชอบ

โครงการลาชา ไม

เปนไปตามระยะเวลา

ท่ีกําหนด 

- ผูรับผิดชอบ

โครงการจัดสง

เอกสารไมครบถวน

และสมบูรณ 

 
               

 

 

เจาของกระบวนการ ......................................... 

                  ( น.ส.จันทนา อนุลีจันทร ) 

ผูรายงาน   

    (นางสาวจันทนา  อนุลีจันทร) 

                ตําแหนง นักวิชาการพัสด ุ

          ……... /........../.......... 



แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนนิงานตามกระบวนการปฏบิัตงิาน 

กระบวนการบริหารงบประมาณ  หนวยงาน วิทยาลัยนานาชาติ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการ

ดําเนินงาน

ยอนหลัง 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ปญหาและ

อุปสรรค 

1.  จัดทําปฏิทินการจัดทําคาํขอ

งบประมาณรายจายประจําป 

(งบประมาณแผนดิน) 

มีปฏิทินจัดทําคําขอตั้ง

งบประมาณ 

 1 ฉบับ 1 ฉบับ จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา

คําขอตั้งงบประมาณประจําป 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  

2. จัดทาและวิเคราะหแผน

ความตองการและความพรอม

ของงบลงทุนเบื้องตน  

 

เอกสารพิจารณาความตองการ

และความพรอมในการทํางาน 

 1 ชุด 1 ชุด วิเคราะหความพรอมและความจําเปนใน

การจัดซื้อ จั้ดจางงบลงทุน 

เอกสารรวบรวมงบลงทุน

ของวิทยาลัย 

 

3. ทบทวนและปรับปรุง

เปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต 

กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเรจ็  

 

มีเอกสารเพ่ือ ปรับปรุงเปาหมาย 

และกลยุทธ 

 1 ชุด 1 ชุด ปรับปรุงเปาหมาย และกลยุทธใหตอบ

สนอบมหาวิทยาลัย 

เอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการจัดทํา

งบประมาณ 

 

 

4. จัดทําประมาณการรายจาย

ประจําข้ันต่ําท่ีจําเปน และ

จัดทํากรอบวงเงินงบประมาณ

รายจาย (งบประมาณ

แผนดิน) จําแนกตามผลผลิต  

 

งบประมาณรายจายข้ันต่ํา  1 ชุด 1 ชุด จําทํางบประมาณรายจายและจดัทํากรอบ

วงเงินงบประมาณรายจายประจําป 

รายงานการจดัทํา

งบประมาณรายจายประจําป 

 

 



6. จัดประชุมคณะกรรมการ

กลั่นกรองและพิจารณา

จัดสรรงบประมาณแผนดิน 

(งบลงทุน) เพ่ือจัดสรรงบ

ลงทุนใหแตละสาขา ตาม

กรอบวงเงินท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด  

 

เอกสารพิจารณากรอบวงเงินท่ี

ไดรับจัดสรร 

 1 ชุด 1 ชุด ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจดัสรร

งบประมาณ ใหแตละสาขา ตาม

มหาวิทยาลยักําหนด 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการ ฯ  

 

7. แจงกรอบวงเงินและ

รายการงบลงทุนเบื้องตน ให

สาขาทราบ และขอ

รายละเอียดคุณลักษณะ ใบ

เสนอราคาครุภัณฑและแบบ

รูปรายการของสิ่งกอสราง  

 

เอกสารแจงกรอบวงเงินเบ้ืองตน  1 ชุด 1 ชุด บันทึกแจงสาขาเพ่ือนําเสนองบลงทุนของ

แตละสาขา 

บันทึกแจงการเสนองบ

ลงทุนใหแตละสาขาเสนอ

งบประมาณประจําป 

 

8. ติดตามรายละเอียด

คุณลักษณะใบเสนอ 

ราคาครุภัณฑ และแบบรูป

รายการสิ่งกอสราง  

เอกสารคณุลัษณะรูปแบบรายการ

สิ่งกอสราง 

 1 ชุด 1 ชุด ติดตามรูปแบบงบลงทุน เอกสารรูปแบบรายการงบ

ลงทุน 

 

9. จัดทารายละเอียดวงเงิน

และคําของบประมาณ

รายงานการจดัทํารายละเอียด

วงเงินจากระบบสารสนเทศ 

 1 ชุด 1 ชุด จัดทํารายละเอียดงบประมาณในระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

รายงานผลการจดัทํา

รายละเอียดงบประมาณปรํา

ป 

 



รายจาย ลงในระบบ 

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 

10. จัดทําเลมคําขอตั้ง

งบประมาณ   

 

เลมคําขอตั้งงบประมาณ  1 ชุด 1 ชุด จัดทําเลมคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือการ

ดําเนินงานตามแผน 

แผนการดาํเนินงานประจําป

งบประมาณ 

 

ชื่อตัวชี้วัดท่ีสําคัญ : รอยละของการเบิกจายงบประมาณแผนดินใน

ภาพรวม 

 96 N/A    

หมายเหตุ : กรณีตัวชี้วัดเดิมใหใสผลการดําเนินงานยอนหลัง 
            นายอรรคพล ธรรมบุตร 

              เจาของกระบวนการ 



แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานตามกระบวนการปฏบิัตงิาน 

กระบวนการประชาสัมพันธ    หนวยงาน วิทยาลัยนานาชาติ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการ

ดําเนินงาน

ยอนหลัง 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ปญหาและ

อุปสรรค 

1.วางแผน แผนการดําเนินงาน  1 ฉบับ 1 ฉบับ ฝายงานประชาสัมพันธของวิทยาลัย

นานาชาติ ไดดําเนินการวางแผน

ประชาสัมพันธภาพลักษณและขาวอ่ืนๆ

ในวิทยาลัย จํานวนไมต่ํากวา 20 ขาว

ตอ/เดือน 

แผนการดําเนินงาน  

2.ประสานประเด็นขาว- 

ขอมูล 

บันทึกขอความ  รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

ฝายงานประชาสัมพันธของวิทยาลัย

นานาชาติ ไดดําเนินประสานกับ

สาขาวิชาและฝายตางๆใหสงขอมูลมายัง

สวนงานประชาสัมพันธ 

บันทึกขอความ  

3.สัมภาษณบุคคล-ทําขาว 

กิจกรรมตางๆ 

บันทึกขอความ  รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

ฝายงานประชาสัมพันธของวิทยาลัย

นานาชาติ ไดดําเนินสัมภาษณบุคคล-ทํา

ขาวกิจกรรมตางๆ เพ่ือจะลงใน e -

office , facebook ของวิทยาลัย 

,www.ssruic.ssru.ac.th 

บันทึกขอความ  

4.การตกแตงขาว

ประชาสัมพันธ 

ตนฉบับขอมูล  รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

ฝายงานประชาสัมพันธของวิทยาลัย

นานาชาต ิไดดําเนนิทําการตกแตงขาว

ตนฉบับขอมูล  

http://www.ssruic.ssru.ac.th/


ใหสวยงามเพ่ือจะลงใน e -office , 

facebook ของวิทยาลัย 

,www.ssruic.ssru.ac.th 

5.การตรวจแกไขขาว

ประชาสัมพันธ 

รางตนฉบับขาว  รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

ฝายงานประชาสัมพันธของวิทยาลัย

นานาชาติ ไดดําเนินการตรวจแกไขขาว

เพ่ือจะลงใน e -office , facebook 

ของวิทยาลัย ,www.ssruic.ssru.ac.th 

รางตนฉบับขาว  

6.การจัดทําตนฉบับขาว

ประชาสัมพันธ 

ตนฉบับขาว  รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

ฝายงานประชาสัมพันธของวิทยาลัย

นานาชาติ จัดทําตนฉบับขาวเพ่ือจะลง

ใน e -office , facebook ของวิทยาลัย 

,www.ssruic.ssru.ac.th 

ตนฉบับขาว  

7.การเผยแพรขาว

ประชาสัมพันธ 

เอกสารขาวฉบับจริง  รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

สวนงานประชาสัมพันธของวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ ไดดําเนิน การ

เผยแพรลงใน e -office , facebook 

ของวิทยาลัย ,www.ssruic.ssru.ac.th 

เอกสารขาวฉบับจริง  

ช่ือตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ : รอยละของการรับรูภาพลักษณและการ

ใหบริการของหนวยงาน 

 

 93 94.17    

หมายเหตุ : กรณีตัวชี้วัดเดมิใหใสผลการดําเนินงานยอนหลัง 

                       เจ้าของกระบวนการประชาสมัพนัธ์ 

       นายโยธิน เชาเครือ 

http://www.ssruic.ssru.ac.th/
http://www.ssruic.ssru.ac.th/
http://www.ssruic.ssru.ac.th/
http://www.ssruic.ssru.ac.th/


แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน 

กระบวนการธุรการสารบรรณ (การจัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ)  วิทยาลัยนานาชาติ  

ขั้นตอน/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คําอธิบายผลการ

ดําเนินงาน 

หลักฐาน  ปญหาและอุปสรรค 

 

1. รับคํารอง/หนังสือภายนอกท่ีไดรับการ

อนุมัต/อนุญาติจากคณบดี 

คํารองถูกตองครบถวน 1 ฉบับ 1 ฉบับ รับคํารองขออนุญาติ

ไปราชการเพ่ือจัดทํา

คําสั่ง 

คํารองขออนุญาติไปราชการ  

2.  จัดพิมพคําสั่ ง ไปราชการ และสราง

เสนทางในระบบ E-Office 

ถูกตองตามคํารอง 1 ฉบับ 1 ฉบับ จัดทําคําสั่งไปราชการ

เพ่ือใหคณบดีลงนาม 

คําสั่งไปราชการ  

3. นําสงหัวหนาฝายเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตอง ครบถวนของขอมูล 

ถูกตองของคําสั่งใหไปราชการ 1 ฉบับ 1 ฉบับ ตรวจสอบความถูก

ตอง 

คําสั่งไปราชการ  

4. เสนอคณบดี พิจารณาลงนามในระบบ E-

Office 

ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 2 วัน 2 วัน เสนอคณบดีลงนามใน

ระบบ E-Office 

ระยะเวลาการลงนาม  

5. ออกเลขท่ีคําสั่งไปราชการ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 1 วัน 0.5 วัน ออกเลขคําสั่งในระบบ 

E-Office  

ระยะเวลาการออกเลขท่ี

เอกสาร 

 

6. นําสงคําสั่งใหเจาของเรื่อง ผานเสนทางใน

ระบบ E-Office  

ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 10 นาที 5 นาที สงเอกสารผานระบบ 

E-Office 

ระยะเวลาการสงเอกสารใน

ระบบ  

 

7.จัดเก็บเขาแฟมขอมูล/ตูเอกสาร E-Office  1 วัน 0.5 วัน ดําเนินการจัดเก็บ

เอกสารในตูเอกสาร

อิเล็คทรอนิกส 

เอกสารอิเล็คทรอนิกส  

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ   : 1. รอยละของการรับ – สงหนังสือ ท่ีลงทะเบียนรับในระบบ

ท่ีแลวเสร็จถูกตอง ทันเวลา   

100 100   - 

ผูรายงาน               

                (นางสาวพิชาภา โหลสกุล)        

                 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป               



แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน 

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยนานาชาติ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คําอธิบายผลการ

ดําเนินงาน 

หลักฐาน  ปญหาและอุปสรรค 

1. โครงการตามแผนการบริหารทรัพยากร

บุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร 

รอยละความสาํเรจ็ของบุคลากร

ท่ีไดรับการพัฒนา 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 100  รอยละ 100  - 

2. จัดทําแตงตั้งคณะกรรมการตามแผน

ดําเนินงาน 

คําสั่งคณะกรรมการ 1 ฉบับ 1 ฉบับ มี ก า ร จั ด ทํ า คํ า สั่ ง

แตงตั้งคณะกรรมการ 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานโครงการ 

- 

3. จัดประชุมคณะกรรมการวางแผน

อัตรากําลังเ พ่ือวางหลักเกณฑและแนว

ทางการดําเนินการ  

เอกสารประกอบการประชุม  20 ชุด 20 ชุด เริ่มมีการจัดประชุม

คณะกรรมการประจํา

วิทยาลั ยนานาชาติ

ตั้งแตเดือนกันยายน 

เอกสารประกอบการประชุม 

ปงบประมาณ 2560 

- 

4.การดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

และแผนทรัพยากรบุคคล 

ผลการดําเนินงานโครงการ โครงการ จํานวนโครงการ

อบรมพัฒนางาน

ประจํา 

จั ด โ ค ร ง ก า ร อบ ร ม

พัฒนางานประจําให

เปนไปตามแผนท่ีวาง

ไว 

สรุปผลการอบรม ผลการดําเนินอาจจะมี

ปญหาในชวง ไตรมาส

แรกแตสามารถ

ปรับปรุงและแกไขได

ในชวงไตรมาสท่ี 2 

5. พิมพบันทึกขอความรายงานผลการ

ดําเนินงานในระบบ e – office  รายไตร

มาส 

จํานวนบันทึกขอความในระบบ  1 ฉบับ 1 ฉบับ มีการจัดทําบันทึก

ขอความรายงานตาม

ไตรมาส 3 เดือน, 6 

เดือน,9เดือน 12 เดือน 

บันทึกขอความรายงานผล

การดําเนินงานรายไตรมาส 

- 

6.รายงานสรปุผลการดําเนินงานโครงการ

ตามแผน 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน รอยละ 80 

 

รอยละ 100  

 

จัดสงรายงานสรุปผล

การดําเนินงานใหกับ

คณะกรรมการประจํา

วิทยาลัยนานาชาติ

ไดรับทราบ 

รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงาน 

 

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ   : 1. รอยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีไดรับการเพ่ิมพูน

ศักยภาพทางวิชาการในสาขาของตนเอง 

รอยละ 80 

 

รอยละ 100  

 

รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการ

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

และท่ีนําไปใชประโยชน 

- 



: 2. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะ

ประจําสายงาน  

≥ รอยละ 80.00 

 

 

รอยละ 100 

 

 

อบรมและพัฒนางาน

ประจําของพนักงาน

สายสนับสนุนวิชาการ

และสายวิชาการ 

 
ผูรายงาน  

 (นางสาวนิชาภา  อิทธิประเสริฐ) 

                ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 

          7/สิงหาคม/2560 
 

 

ผูบริหาร 
 

(อ.ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาต)ิ 

คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร ศลิปะการแสดงและสื่อใหม 

    7/สิงหาคม/2560 

 



แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนนิงานตามกระบวนการปฏบิัตงิาน 

กระบวนการ การจัดทาํแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป หนวยงาน.......วิทยาลัยนานาชาต.ิ..... 

ขั้นตอน/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด 
คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ปญหาและ

อุปสรรค 

1. แตงตั้งคณะกรรมการทบทวน

แผนยุทธศาสตร และจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป 

มคํีาสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ

ทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

จัดทําแผนปฏบิตักิารประจําป 

1 ฉบับ 1 ฉบับ วทิยาลยันานาชาต ิ ไดดําเนนิการ

เสนอขออนมุัตคํิาสัง่แตงตัง้

คณะกรรมการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-

2564) และจดัทําแผนปฏบิัตกิาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อ

วันที่ 30 มกราคม 2561 เพื่อทําหนาที ่ 

        1) ทบทวนแผนยุทธศาสตร 

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564)  

        2) จัดทําแผนปฏบิตักิาร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

        3) นําเสนอแผนยุทธศาสตร 

ระยะ 5 ป และแผนปฏบิัตกิารประจํา 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตอ

คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั และ

ขออนุมตัติออธกิารบด ี

 

1 ฉบับ  



2 .  รวบรวมและสํารวจความ

คิดเห็นเก่ียวกับปจจัยภายใน และ

ปจจัยภายนอก 

รอยละของการจดัเก็บ

แบบสอบถามขอมูลปจจยั

ภายใน และปจจยัภายนอก 

≥ 80.00 93.52 กองนโยบายและแผน ไดรวบรวม

แบบสอบถามขอมูลปจจยัภายใน และ

ปจจัยภายนอก จากผูบริหารที่

ประเมนิสถานภาพในปจจุบันของ

มหาวทิยาลยั ระหวางวันที ่18 - 25 

พฤษภาคม 2561 จํานวน 108 ชุด 

สามารถเก็บแบบสอบถามได จํานวน 

101 ชุด 

≥ 80.00 - 

3. วิเคราะหและสรุปปจจัยภายใน 

และปจจัยภายนอก 

มรีายงานขอมูลปจจยัภายใน 

และปจจัยภายนอก 

1 ชุด 1 ชุด วทิยาลยั ฯ  ดําเนนิการวเิคราะหและ

สรุปปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก

ที่ไดจากการสาํรวจความคิดเห็นจาก

ผูบริหาร จํานวน 15 ชุด และจัดทํา

รายงานขอมลูปจจัยภายใน และปจจัย

ภายนอก 

1 ชุด - 

4. สํารวจเพ่ือประเมินคาคะแนน

นํ้าหนักของปจจัยภายใน และ

ปจจัยภายนอก 

มผีลการประเมนิคาคะแนน

น้ําหนักปจจยัภายใน และ

ปจจัยภายนอก 

1 ชุด 1 ชุด วทิยาลยั ฯ  ไดจดัสงแบบสํารวจใหกับ

ผูบริหาร เพื่อประเมนิคาคะแนน

น้ําหนักปจจยัภายใน และปจจัย

ภายนอก  

1 ชุด  

5. วิเคราะหตําแหนงยุทธศาสตร 

โดยใชโปรแกรม Excel 

มรีายงานผลการวเิคราะห

ตําแหนงยุทธศาสตร  

1 ชุด 1 ชุด วทิยาลยั ฯ  นําผลการใหน้ําหนักมา

วเิคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตร 

ในปจจุบัน โดยใชโปรแกรม Excel 

ปรากฏผลวา มหาวทิยาลยัอยูใน

1 ชุด - 



ตําแหนง "ปองกัน" เมื่อวันที ่29 

มถุินายน 2561 ไดจดัประชุม

คณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุง

สถานการณโดยการลด/ขจดั ประเด็น

ที่เปนจุดออนและประเด็นที่เปนภัย

คุกคาม ในที่ประชุมสามารถปรับ

ตําแหนงยุทธศาสตรไปอยูในตําแหนง 

"รุกดําเนนิการเอง"  

6. ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธและ

แผนท่ียุทธศาสตร 

มขีอมลูวสิยัทัศน พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

และแผนที่ยุทธศาสตร 

1 ชุด 1 ชุด วทิยาลยั ฯ  ไดขอความอนุเคราะห

จากคณะกรรมการฯ ดําเนนิงาน

ทบทวนเปาประสงคของแผน

ยุทธศาสตร  

1 ชุด  

7. กําหนดโครงการ/กิจกรรมของ

แผนยุทธศาสตร 

มขีอมลูโครงการ/กิจกรรม

ของแผนยุทธศาสตร 

1 ชุด 1 ชุด วทิยาลยั ฯ ไดจัดประชุม

คณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนแผนงาน/

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด

และคาเปาหมายของแผนยุทธศาสตร 

ระยะ 5 ป  

 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการ

ดําเนนิงานทบทวนแผน

ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป 

(พ.ศ.2560-2564) และ

จัดทําแผนปฏบิตักิาร

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ครัง้ที่ 2 

 

8. รวบรวมและสรุป (ราง) แผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ

ม ี(ราง) แผนยุทธศาสตร 

และแผนปฏบิตักิารประจําป 

1 เลม 1 เลม วทิยาลยั ฯ  ดําเนนิการจัดทาํ (ราง) 

แผนยุทธศาสตร  ระยะ 5 ป  

(ราง) เลมแผน

ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป 

 



ประจําป (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏบิัติ

การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

(พ.ศ.2560 - 2564)  

และแผนปฏบิตักิาร

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

9. รวบรวมและจัดทําแผน

ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป และ

แผนปฏิบัติการประจําป ระดับ

มหาวิทยาลยั พรอมงบประมาณ

และแผนปฏิบัติการดานตางๆ 

มแีผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป 

และแผนปฏบิตักิารประจําป  

1 เลม 1 เลม แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.

2560 - 2564) และแผนปฏบิตักิาร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไดรับ

การอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิาร

วทิยาลยั  

  

10. เผยแพรแผนยุทธศาสตร 

ระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

จํานวนชองทางทีม่กีาร

เผยแพรขอมูลแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติ

การประจําป แผนปฏบิัตกิาร

ดานตางๆ 

≥ 3 4    วทิยาลัยนานาชาต ิไดเผยแพร

ขอมูลแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติ

การประจําป แผนปฏบิัตกิารดาน

ตางๆ จํานวน 4 ชองทาง ดังนี้ 

1) จัดสงเลมแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 

ป (พ.ศ.2560 – 2564) และ

แผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 กับประชาคมวทิยาลัย

นานาชาต ิ  

2) เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของ

วทิยาลยั 

3) เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของ

วทิยาลยั 

1) แผนยุทธศาสตร ระยะ 

5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)  

และแผนปฏบิตักิาร 

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

 

 



11. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ 

รอยละของผูเขารวมการ

ประชุม 

70.00 

 

74.78  1) คํารับรองการปฏบิัติ

ราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.

25622) รายงานการ

ประชุมช้ีแจงกรอบการ

ประเมนิผลการปฏบิตัิ

ราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562   

 

12. สรางความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการตดิตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

     

13. ติดตามและรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการใหคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยทราบเปน

ประจําทุกเดือน และรายงานผล

การปฏิบัตริาชการใหกองนโยบาย

และแผน และหนวยงานเจาภาพ

ประจําทุกเดือน 

รอยละของตัวช้ีวัดที่มกีาร

แกไขขอมูลในที่ประชุมและมี

รายงานความกาวหนาผลการ

ปฏบิัตริาชการ 

20.00 5.00 ฝายแผนงานและประกันคณุภาพ วิทยาลัย

นานาชาติจะมีการจัดทําเลมรายงานผลการ

ปฏบิัตริาชการตามคํารับรองการ

ปฏบิัตริาชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 รอบ 6เดอืน และรอบ 12 

เดอืน 

เลมรายงานผลการปฏบิัติ

ราชการตามคํารับรอง

การปฏบิัตริาชการ 

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 รอบ 6เดอืน 

และรอบ 12 เดอืน 

 

14. รายงานผลการปฏิบัติราชการ     วิทยาลัย ฯ ไดดําเนินงานรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามแผนท่ีไดวางไวตอ

คณะกรรมการวิทยาลัย 

 

 

รายงานผลการประชุม

คณะกรรมการวิทยาลัย 

 



16. นําผลการประเมินในรอบ6

เดือนและรอบ12เดือนมาจัดทํา

แผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการใน

ปถัดไป 

      

       

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ   : 1) แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจาํปท่ี

ไดรับการอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัย 

2. รอยละของการบรรลุตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ 

1 เลม 

 

80 

1 เลม 

 

N/A 

  - 

หมายเหตุ : กรณีตัวชี้วัดเดิมใหใสผลการดําเนินงานยอนหลัง 

           นายอรรคพล ธรรมบตุร  เจ้าของกระบวนการ 

 



แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนนิงานตามกระบวนการปฏบิัตงิาน 

กระบวนการประกันคุณภาพ  หนวยงานวิทยาลัยนานาชาติ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการ

ดําเนินงาน

ยอนหลัง 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ปญหาและ

อุปสรรค 

1. การประชุมช้ีแจง/ตดิตามงาน

ประกันคุณภาพ 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกัน

คุณภาพภายในประจําป 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 รอยละของหลักสตูร

ท้ังหมดท่ีผานตามเกณฑประกัน

คุณภาพหลักสตูรของ สกอ. โดย

ไดคะแนนไมต่ํากวาระดับ 3.01 

 

 

 

4.47       4.35 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 80 

ผลของ

ตัวช้ีวัดท่ี 

1.1.1 อยู

ในระหวาง

ดําเนิน 

งาน 

1. ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

วิทยาลัยนานาชาติ ไดดาํเนินการจดัประชุม

ช้ีแจง องคประกอบ ตัวบงช้ี และเกณฑการ

ประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสตูรและระดับหนวยงาน ปการศึกษา 

2561 ใหกับอาจารยและเจาหนาท่ี เพ่ือให

เกิดความรูความเขาใจในการดําเนินงาน

ดานการประกันคณุภาพ 

2. ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

วิทยาลัยนานาชาติ ไดดาํเนินการติดตาม

รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ

ประกันคณุภาพ(Improvement Plan)และ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑประกัน

คุณภาพภาคเรียนท่ี 1และ2 

1.รายงานผลการดําเนินงาน

ดําเนินการจัดประชุมช้ีแจง 

องคประกอบ ตัวบงช้ี และ

เกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับ

หลักสตูรและระดับ

หนวยงาน ปการศึกษา 

2561 

2.รายงานผลการดําเนินงาน

ตามเกณฑประกันคณุภาพ

(Improvement Plan)และ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

ประกันคณุภาพภาคเรยีนท่ี 

1และ2 

- 

2. การจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพ 

(Improvement  Plan) 

รอยละ 

100 

ผลของ

ตัวช้ีวัดท่ี 

1.4.2 อยู

ในระหวาง

2. ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

วิทยาลัยนานาชาติ ไดดาํเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) ระดับหนวยงาน 

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ระดับ

หนวยงาน 

- 

≥ 



3. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน

ประกันคณุภาพประจําปการศึกษา 

 ดําเนิน 

งาน 

3. ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

วิทยาลัยนานาชาติ ไดดาํเนินการจัดทํา

แผนปฏบัิติงานประกันคุณภาพประจําป

การศึกษา โดยกําหนดเปนปฏิทินการ

ดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน ประจาํปการศึกษา 2561 

ปฏิทินการดําเนินงานการ

ประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน ประจาํปการศึกษา 

2561- 

- 

4. การจัดทําคูมือเกณฑการ

ประกันคุณภาพระดับหลักสตูร/

ระดับคณะ 

  4. ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

วิทยาลัยนานาชาติ ไดดาํเนินการจัดทํา

คูมือเกณฑการประกันคณุภาพระดับ

หลักสตูร/ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 

2561 โดยมีการเผยแพรบนเว็บไซตและอัพ

โหลดลง google drive ใหบุคลากร

สามารถเขาไปดาวโหลดได 

คูมือเกณฑการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร/

ระดับคณะ 

 

 

5.การจัดทําเลมรายงานการ

ประเมินตนเอง SAR 

 อยู

ระหวาง

ดําเนินกา

ร 

ฝายแผนงานและประกันคณุภาพ วิทยาลัย

นานาชาติมีการจดัทํารายงานการประเมิน

ตนเองSARประจําปการศึกษา 2561 

รายงานผลการตรวจประเมิน

SAR 

- 

6.การบันทึกขอมูลลงระบบ CHE 

QA online 

 อยู

ระหวาง

ดําเนินกา

ร 

ฝายแผนงานและประกันคณุภาพ วิทยาลัย

นานาชาติ จะเขารับการอบรมการบันทึก

ขอมูลลงระบบ CHE QA online ในวันท่ี 

6,10,11,13 มิถุนายน 2562 

รายงานผลการบันทึกขอมลู

ลงระบบ CHE QA online 

- 

7. การรับตรวจการประเมิน

ประจําป/ระดับหลักสูตร/ระดับ

คณะ 

 อยู

ระหวาง

ดําเนินกา

ฝายแผนงานและประกันคณุภาพ วิทยาลัย

นานาชาติ มีการตดิตอกรรมการและจัดทํา

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

รายงานผลตรวจประเมิน

คุณภาพภายในระดับ

หลักสตูรและระดับ

- 



ร ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั

หลักสตูร และระดับหนวยงาน ประจําป

การศึกษา 2561 โดยมีกําหนดการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

วันท่ี 19-20 มิถุนายน 2562 ระดบั

หนวยงานวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 

หนวยงาน 

8. การรายงานประจําปท่ีเปน

รายงานการประเมินตนเองระดับ

คณะ 

 อยู

ระหวาง

ดําเนินกา

ร 

ฝายแผนงานและประกันคณุภาพ วิทยาลัย

นานาชาติ ไดจดัทําเลมรายงานประจําปท่ี

เปนรายงานการประเมินตนเองวิทยาลัย

นานาชาติ 

รายงานประจําปท่ีเปน

รายงานการประเมินตนเอง

วิทยาลัยนานาชาต ิ

- 

9. นําผลการดําเนินงานมาจัดทํา

สรุปและประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

   อยู

ระหวาง

ดําเนินกา

ร 

ฝายแผนงานและประกันคณุภาพ วิทยาลัย

นานาชาติ นําผลการดําเนินงานมาจัดทํา

สรุปและประเมินผลการดาํเนินงาน 

รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงาน 

- 

ชื่อตัวชี้วัดท่ีสําคัญ : 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายใน

ประจําป 

 4.47 N/A ฝายแผนงานและประกันคณุภาพ วิทยาลัย

นานาชาติ มีการตดิตอกรรมการและจัดทํา

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั

หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2561 โดยมี

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ระดับหนวยงานวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 

รายงานผลตรวจประเมิน

คุณภาพภายในระดับระดับ

หนวยงาน 

- 

หมายเหตุ : กรณีตัวชี้วัดเดิมใหใสผลการดําเนินงานยอนหลัง  

นางสาวณชัชานนัท์ บญุโต เจ้าของกระบวนการ 



แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนนิงานตามกระบวนการปฏบิัตงิาน 

กระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาองคกร หนวยงานวิทยาลัยนานาชาติ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการ

ดําเนินงาน

ยอนหลัง 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ปญหาและ

อุปสรรค 

1. จัดทําคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการการจัดการความรู 

หนวยงาน ประจําปงบประมาณ 

1. ตัวบงช้ี 5.1 การบริหารของ

คณะเพ่ือการกํากับตดิตามผลลัพธ

ตามพันธกิจกลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ (ขอ 5 คนหา

แนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมี

อยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง และแหลง

เรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็นความรู 

อยางนอยครอบคลมุพันธกิจดาน

การผลิตบัณฑิตและดานการวิจยั 

จัดเก็บอยางเปนระบบ โดย

เผยแพรออกมาเปนลายลักษณ

อักษรและนํามาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง) 

2) จํานวนองคความรูท่ีนําไปใช

ประโยชนในการปฏิบัติงานจน

เกิดผลสมัฤทธ์ิ (2 องคความรู) 

1. บรรลุ

ข้ันตอน

การดําเนิน 

งานตามตัว

บงช้ีท่ี 5.1 

 

 

 

2. จํานวน 

3 องค

ความรู 

1. บรรลุ

ข้ันตอน

การดําเนิน 

งานตาม

ตัวบงช้ีท่ี 

5.1 

 

 

2. จํานวน 

2 องค

ความรู 

1. อยูใน

ระหวาง

ดําเนิน 

การ 

 

 

 

 

2. อยูใน

ระหวาง

ดําเนิน 

การ 

1. วิทยาลัยนานาชาติ ไดดําเนินการจัดทํา

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจดัการ

ความรู หนวยงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

1. คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการการจัดการ

ความรู หนวยงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 

- 

2. จัดประชุมคณะกรรมจัดการ

ความรูหนวยงานเพ่ือเลือกองค

ความรูท่ีจะดําเนินการ 

 

2. วิทยาลัยนานาชาติ ไดดําเนินการจัด

ประชุมคณะกรรมจดัการความรูหนวยงาน

เพ่ือเลือกองคความรูท่ีจะดําเนินการ และได

ขอสรุปคือสําหรับบุคลากรสายวิชาการ 

ดําเนินกิจกรรม 3 องคความรู และบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ ดาํเนินกิจกรรม 1 

องคความรู ของหนวยงาน และเขารวมกลุม

องคความรูตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1. เอกสารประกอบการ

ประชุม 

2. ภาพประกอบการประชุม 

 

3. จัดทําแผนการจดัการความรู  

ประจําปงบประมาณ และ

ปรับปรุงแผนตามขอเสนอแนะ

ของผูบริหาร และจัดสงตอกอง

นโยบายและแผน 

 

3. วิทยาลัยนานาชาติ ไดดําเนินการจัดทํา

แผนการจดัการความรู  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 และปรับปรุงแผน

ตามขอเสนอแนะของผูบริหาร และจัดสง

ตอกองนโยบายและแผน 

1. แผนการจัดการความรู 

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

2. บันทึกขอความการจัดสง

แผนการจดัการความรู ตอ

กองนโยบายและแผน 

 

 



4.จัดประชุมคณะกรรมการการ

จัดการความรู 

4. วิทยาลัยนานาชาติ ไดดําเนินการจัด

ประชุมคณะกรรมการการจดัการความรู 

เพ่ือช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานตาม

แผนการจดัการความรู 

1. เอกสารประกอบการ

ประชุม 

2. ภาพประกอบการประชุม 

 

 

5.รายงานความกาวหนาการ

จัดการความรูตอกองนโยบายและ

แผน 

  5. วิทยาลัยนานาชาติ ไดดําเนินการรายงาน

ความกาวหนาการจัดการความรูตอกอง

นโยบายและแผน ตามปฏิทินการ

ดําเนินงาน 

1. บันทึกขอความการจัดสง

รายงานความกาวหนาการ

จัดการความรูตอกอง

นโยบายและแผน 

 

6. เขารวมประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานการจดัการความรู

มหาวิทยาลยั 

    6. คณะกรรมการจัดการความรูของ

วิทยาลัยนานาชาติ ไดเขารวมประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานการจดัการความรู

มหาวิทยาลยั 

1. เอกสารประกอบการ

ประชุม 

 

7. สรุปผลการจัดการความรูของ

กลุมความรู ประจําปงบประมาณ 

ตอกองนโยบายและแผน 

    7. วิทยาลัยนานาชาติ จะดําเนินการสรุปผล

การจัดการความรูของกลุมความรู ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอกองนโยบาย

และแผน ตามระยะเวลาปฏิทินการ

ดําเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2562 

1. เลมสรุปผลการจัดการ

ความรูของกลุมความรู 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2562 

 

 

 

 

 

 



8. ดําเนินการคดัเลือกกลุมองค

ความรูท่ีจะเขารวมการประกวด 

Best Practice 

 

 

   8. วิทยาลัยนานาชาติ จะดําเนินการ

คัดเลือกกลุมองคความรูท่ีจะเขารวมการ

ประกวด Best Practice  ตามระยะเวลา

ปฏิทินการดําเนินงาน เดือนสิงหาคม 2562 

2. รายช่ือกลุมองคความรูท่ี

เขารวมการประกวด Best 

Practice 

 

ชื่อตัวชี้วัดท่ีสําคัญ : จํานวนองค

ความรูท่ีนําไปใชประโยชนในการ

ปฏิบัติงานจนเกิดผลสมัฤทธ์ิ 

 2 N/A     

หมายเหตุ : กรณีตัวชี้วัดเดมิใหใสผลการดําเนินงานยอนหลัง 

             นางสาวจินตนา ทิพรัตน์  

                             เจ้าของกระบวนการ 



แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนนิงานตามกระบวนการปฏบิัตงิาน 

กระบวนการ ................พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ...................  หนวยงาน........วิทยาลัยนานาชาติ................ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ชื่อตัวชี้วัด 

ผลการ

ดําเนินงาน

ยอนหลัง 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ปญหาและ

อุปสรรค 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานปรับปรุงเว็บไซต

หนวยงาน 

จํานวนคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานการ

ปรับปรุงเว็บไซต 

 

๑ ฉบับ ๑ ฉบับ 

วทิยาลัยนานาชาติไดดําเนินการจัดทํา

คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานการปรับปรุง

เว็บไซต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2561 ระดับวทิยาลัยนานาชาติ ตาม

คําส่ังมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่ี  

คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน

การปรับปรุงเว็บไซต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

256 

 

๒. แผนการปรับปรุงเว็บไซต จํานวนแผนปรับปรุงเว็บไซต  

๑ แผน ๑ แผน 

วิทยาลัยนานาชาติ ไดจัดทําแผนการ

ปรับปรุงเว็บไซต  (โครงการพัฒนา /

ปรับปรุงเว็บไซตภาษาอังกฤษ และ

ประชาสัมพันธบนสื่อสังคมออนไลน 

(Social Media) ซึ่งบรรจุอยูในแผนปฏิบัติ

การดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 

5 ป (2560-2564)  และประจําป

งบประมาณ 2561  ระดับวิทยาลัย

นานาชาติ 

แผนปฏบัิติการดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ระยะ 5 ป (2560-

2564) และประจําป

งบประมาณ 2561 ระดับ

วทิยาลัยนานาชาติ 

 

๓. เขารวมประชุมดําเนินการ

ปรับปรุงเว็บไซตมหาวิทยาลยั

ตามท่ีกําหนด 

จํานวนเจาหนาท่ีหนวยงาน  

> ๑ คน ๑ คน 

วทิยาลัยนานาชาติไดสงบุคลากรจํานวน 

1 คน คอืนายเอกชัย ดวงเอ้ียง เขารวม

การประชุมแนวทางการดําเนินนการ

ปรับปรุงเว็บไซตรวมกับมหาวทิยาลัยซึ่ง

นายเอกชัย ดวงเอ้ียง เขา

รวมการประชุมแนว

ทางการดําเนินนการ

ปรับปรุงเว็บไซตรวมกับ

 

 



จัดโดยสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

มหาวทิยาลัยซึ่งจัดโดย

สํานักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. รายงานผลตอผูบริหาร และ

สํานักวทิยบริการฯ ทุกเดอืน 

การเผยแพรขาวผานเว็บไซต 

ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ/ ผาน

เพจเฟสบุค 

จํานวนขอมูลเผยแพรผานเว็บไซต 

และเพจFacebook 

 

๑๒๐ 

ขาว/ป 

๑๒๐ 

ขาว/ป 

วทิยาลัยนานาชาติมกีารเผยแพรขอมูล

ขาวสารผานเว็บไซตวทิยาลัยนานาชาติ

ประกอบดวยขาวภาษาไทย ขาว

ภาษาอังกฤษ ประจําปงบประมาณ 256

๑ จํานวน ๑๒๐  ขาว 

เผยแพรขอมูลขาวสารผาน

เว็บไซตวทิยาลัยนานาชาติ

ประกอบดวยขาว

ภาษาไทย ขาว

ภาษาอังกฤษ ประจําป

งบประมาณ 256๑ 

จํานวน ๑๒๐  ขาว 

 

๕. สรุปผลการปรับปรุงปรับปรุง

เว็บไซตหนวยงานพรอมหลักฐาน 

จํานวนรายงานผลการปรับปรุง

ปรับปรุงเว็บไซตหนวยงานพรอม

หลักฐาน 

 ๑๒ ฉบับ ๑๒ ฉบับ วทิยาลัยนานาชาติไดดําเนินการจัดทํา

บันทึกขอความรายงานผลการปรับปรุง

เว็บไซตพรอมหลักฐานผานผูบริหาร

หนวยงานถงึผูอํานวยการสํานักวทิย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายงานผลการปรับปรุง

เว็บไซตพรอมหลักฐาน

ผานผูบริหารหนวยงานถงึ

ผูอํานวยการสํานักวทิย

บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

ชื่อตัวชี้วัดท่ีสําคัญ : 4.6.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต   ๕ ๓    

หมายเหตุ : กรณีตัวชี้วัดเดิมใหใสผลการดําเนินงานยอนหลัง 

             นายเอกชัย ดวงเอ้ียง 

             เจาของกระบวนการ 

 



แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน 

กระบวนการใหบริการ One Stop Service วิทยาลัยนานาชาติ  

ข้ันตอน/กิจกรรม ช่ือตัวช้ีวัด 

ผลการ

ดําเนินงา

นยอนหลัง 

คาเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ปญหา

และ

อุปสรรค 

1. จัดทําแบบฟอรมการประเมิน

ความพึงพอใจการใหบริการ One 

Stop Service 

รอยละนักศึกษาท่ีประเมินการ

ใหบริการ 
 รอยละ 100 รอยละ80 นักศึกษาท่ีมาใชบริการใหความ

ร ว ม มื อ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร

ใหบริการ 

แบบสอบถาม  

2. รวบรวมคะแนนการประเมิน

ความพึงพอใจการใหบริการ One 

Stop Service และนําขอมูลมา

วิเคราะห 

คาคะแนนของการประเมินประเมนิ

ความพึงพอใจการใหบริการ One 

Stop Service และนําขอมูลมา

วิเคราะห 

 1 ฉบับ 1 ฉบับ มีการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม 

SPSS เพ่ือประมวลผล 

คาคะแนนจากการ

ประมวลผลโปรแกรม 

SPSS 

 

3. จัดทํารายงาน การประเมินความพึง

พอใจการใหบริการ One Stop 

Service และเสนอรายงานการประเมิน

ความพึงพอใจการใหบ ริการ One 

Stop Service ตอผูบังคับบัญชา 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานระดับ

ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ One 

Stop Service 

 

 4 4 รายงาน การประเมินความพึง

พอใจการใหบริการ One Stop 

Service 

รายงาน การประเมิน

ความพึงพอใจการ

ใหบริการ One Stop 

Service 

 

 

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ   : 1. ระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการ One Stop 

Service 

 

 ≤4.55 4.69    

หมายเหตุ : กรณีตัวช้ีวัดเดิมใหใสผลการดําเนินงานยอนหลัง 
เจาของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

นายมานิตย ศรีวัง 
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