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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
หลักสูตรครุ ศาสตรดุษฎี บณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เป็ นหน่วยงานตามโครงสร้ างภายในของมหาวิทยาลัย ปั จจุบนั
ตังอยู
้ ่ ณ อาคารศรี จฑุ าภา ชัน้ 5 ห้ อง 2155
ตัง้ แต่อดีตจนถึง ปั จ จุบัน ไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานภาครั ฐ หรื อเอกชน ต่างใส่ใจและให้
ความสาคัญ กับการบริ หารงาน นับเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างยิ่ง ที่จะทาให้ องค์การบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ปั จจัยทางด้ านบุคลากรหรื อผู้ปฏิบตั ิงาน จึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สดุ
ในบรรดาทรัพยากรทังหมด
้
เพราะสามารถที่จะจัดการหรื อหา วิธีที่จะดาเนินการให้ องค์การบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนันบุ
้ คลากรจึงเป็ น ที่มาของความสาเร็ จหรื อความล้ มเหลวของ
องค์การอีกด้ วย ซึง่ ในการบริ หารประเทศก็ ได้ เล็ งเห็นความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยกาหนดเป้าหมายในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ซึ่งมนุษย์ล้วนแล้ วแต่มีลาดับขัน้ ความต้ องการ เพื่อที่จะประสบ
ความสาเร็ จในสูงสุดในชีวิต ได้ รับความต้ องการ ความปรารถนา และได้ รับสิ่งที่มีความหมายต่อ
ตนเอง ซึ่งเมื่อมนุษย์ ได้ รับความพึง พอใจในสิ่ง หนึ่งแล้ วก็จ ะยังเรี ยกร้ องความพึง พอใจสิ่ง อื่นๆ
ต่อไป ซึง่ ถือเป็ นคุณลักษณะทัว่ ไป
หลักสูตรครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มุ่งผลิตกาลังคนที่สนอง
ความต้ องการขององค์กร สังคม และการพัฒนาประเทศ โดยยกระดับมาตรฐานให้ เทียบเท่ากับ
สากล และสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับ
สภาพการดารงชีพไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ด้ านความก้ าวหน้ า
ของวิช าการ เปิ ดโอกาสให้ มี การเลื อกเรี ย นในรายวิช าที่ สอดคล้ องกับความสนใจ มี การจัด
กิ จ กรรมเสริ ม ประสบการณ์ เ รี ย นรู้ ที่ ยึ ด หลั ก ความร่ ว มมื อ การสร้ างเครื อข่ า ยระหว่ า ง
สถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ชุมชน นาไปสู่การพัฒนา ก่อให้ เกิ ด
ความก้ าวหน้ า ทางวิ ช าการและพัฒ นาผู้เ รี ย นให้ มี ส มรรถภาพในด้ า นเทคนิ ค วิ ธี การจัด การ
เทคโนโลยี จึง ได้ ก าหนดคุณ ลัก ษณะของบัณฑิ ตให้ เ หมาะสมต่อการพัฒ นาด้ านการจัดการ
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เทคโนโลยี สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ประยุกต์ แนวคิด หลักการ งานวิจยั การแก้ ปัญหาในการ
ทางาน และการดาเนินชีวิตอย่างสร้ างสรรค์ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
ดังนันการบริ
้
หารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพและมีธรรมาภิบาลสนองพันธกิจของหน่วยงาน
ซึ่งมีแนวกาหนดของสาขาวิชาจาเป็ นต้ องดาเนินกิจกรรมที่สอดคล้ องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ดัง กล่ า ว สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึก ษาได้ ก าหนดให้ มี ก ลไกการปฏิ บัติ ง าน และสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ อย่างรอบคอบมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ วมากยิ่งขึ ้น
เจ้ าหน้ าที่ สาขาวิช าการบริ หารการศึกษามี หน้ าที่ และความรับผิดชอบ อัน ได้ แ ก่ก าร
ปฏิบตั ิง านด้ า นงานบริ การการศึก ษาและบริ การวิช าการ ซึ่ง มีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิเ กี่ยวกับ
หน้ าที่รับผิดชอบดังนี ้
1. รวบรวม ตรวจสอบ ศึก ษา วิเ คราะห์ข้ อมูล ต่า งๆ ที่เ กี่ย วกับ กระบวนการทางด้ า น
วิชาการและบริ การการศึกษา
2. ปฏิบตั ิงานตามกระบวนการ และแผนงานวิช าการและแผนงานการศึกษาในความ
รับผิดชอบ เช่น
งานดูแลหลักสูตรและจัดสอบวิทยานิพนธ์ /ภาคนิพนธ์
สนับสนุนงานด้ านการศึกษา ติดต่อประสานงานกับอาจารย์และนักศึกษา
งานจัดกิจกรรมด้ านวิชาการและการบริ การการศึกษา
การให้ บริการและส่งเสริ มสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
งานจัดทาฐานข้ อมูลหลักสูตรและทะเบียนรายวิชา
งานจัดทาตารางสอนตารางสอบ
งานด้ านทะเบียนและฐานข้ อมูล นักศึกษา
การประชาสัมพันธ์รับเข้ าและการขอสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
การจัดสอบและประมวลผลการสอบของนักศึกษา
การให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่ได้ รับ
การร้ องขอ รวมถึงปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อที่ได้ รับมอบหมาย คือ งานด้ านธุรการ งาน
เบิกจ่ายค่าตอบแทน งานเบิกจ่ายวัสดุของสาขา และงานขออนุมตั จิ ดั ซื ้อจัดจ้ าง
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นคูม่ ือและแนวทางการปฏิบตั ิงานด้ านการให้ บริ การการศึกษาสาหรับบุคลากรฝ่ าย
สนับสนุนวิชาการที่ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งนักวิชาการศึกษาหรื อตาแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงาน
ด้ านการบริการการศึกษา
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็ นคูม่ ือในการกากับ การตรวจสอบการปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้ อง

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ แนวทางในการปฏิบตั งิ านด้ านบริการการศึกษา
2. การปฏิบตั งิ านเป็ นไปได้ ถกู ต้ อง รวดเร็วและสามารถให้ บริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มี คู่มื อ กากับ การตรวจสอบการปฏิ บัติง านและมี แ นวทางในการศึก ษาขัน้ ตอนในการ
ปฏิบตั งิ านเพื่อปรับปรุงและทาการพัฒนาต่อไป

ขอบเขตของคู่มือ
คู่มื อการปฏิ บัติง านฉบับนี ้ มี เนื อ้ หาสาระ ในภาพรวม โดยมี แนวทาง แนวคิด ที่ จ ะไป
ปฏิบตั หิ รื ออาจประยุกต์ใช้ ในงานบริการด้ านอื่น ๆ ได้

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การปฏิ บตั ิการ หมายถึง การบริ การวิชาการ และข้ อมูลสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อ
ประกอบการพิจ ารณาถึง กระบวนการ มาตรฐานหรื อหลักเกณฑ์ เ กี่ ยวกับงานด้ านการบริ การ
การศึกษา ผู้ปฏิบตั งิ าน หมายถึง
2. ด้ านการวางแผน หมายถึง การจัดลาดับความสาคัญและวางแผนการดาเนินงานของ
ตนเอง และประสานงานการวางแผนร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาลัย
3. ด้ านการประสานงาน หมายถึง การประสานการทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ สอดคล้ อง
กับเป้าหมายรวมของสาขา
4. ด้ านการบริ การ หมายถึง การบริ การข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับสาขา หรื องานด้ านวิชาการและ
การบริการการศึกษา
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บทที่ 2
โครงสร้ างการบริหาร ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบ
หลักสูตรครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มุ่งผลิตกาลังคนที่สนอง
ความต้ องการขององค์กร สังคม และการพัฒนาประเทศ โดยยกระดับมาตรฐานให้ เทียบเท่ากับ
สากล และสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความยืดหยุ่ น สามารถปรับ
สภาพการดารงชีพไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ด้ านความก้ าวหน้ า
ของวิช าการ เปิ ดโอกาสให้ มี การเลื อกเรี ย นในรายวิช าที่ สอดคล้ องกับความสนใจ มี การจัด
กิ จ กรรมเสริ ม ประสบการณ์ เ รี ย นรู้ ที่ ยึ ด หลั ก ความร่ ว มมื อ การสร้ างเครื อข่ า ยระหว่ า ง
สถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ชุมชน นาไปสู่การพัฒนา ก่อให้ เกิ ด
ความก้ าวหน้ า ทางวิ ช าการและพัฒ นาผู้เ รี ย นให้ มี ส มรรถภาพในด้ า นเทคนิ ค วิ ธี ก ารจัด การ
เทคโนโลยี จึง ได้ ก าหนดคุณ ลัก ษณะของบัณฑิ ตให้ เ หมาะสมต่อการพัฒ นาด้ านการจัดการ
เทคโนโลยี สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ประยุกต์ แนวคิด หลักการ งานวิจยั การแก้ ปัญหาในการ
ทางาน และการดาเนินชีวิตอย่างสร้ างสรรค์ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
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โครงสร้ างการบริหาร
โครงสร้ างการบริหารสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร

อาจารย์ ประจาหลักสูตร

อาจารย์ ประจา

อาจารย์ พเิ ศษ

เจ้ าหน้ าที่ประจาหลักสูตร

5
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ภาระหน้ าที่ความรั บผิดชอบ
ทางหลักสูตรครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ในการจัดการเรี ยน
การสอน เอกสารการสอน ตารา มีใช้ ทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษ โดยดาเนินการจัดการเรี ยน
การสอน ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้ อ 6 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา และ
ประกาศการรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เข้ าศึ ก ษาต่ อ ระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ของบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ดังนัน้ หน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ประจาหลักสูตร จะต้ องปฏิบตั ิงานด้ านบริ การการศึกษาและ
บริการวิชาการ ซึง่ มีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ คือ การรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับสาขา การ
ตรวจสอบ ศึก ษา วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ กระบวนการทางด้ า นวิ ช าการและบริ ก าร
การศึกษา การปฏิบตั งิ านตามกระบวนการ และแผนงานการศึกษาในความรับผิดชอบ ดังนี ้
ภาระหน้ าที่หลักของเจ้ าหน้ าที่ประจาหลักสูตร
1. บริ หารงานทั่วไป ได้ แก่ การจัดประชุมคณะกรรมการสาขาเพื่อเป็ นการติดตามผล
ดาเนินงานและนามาปรับปรุ งแก้ ไข การจัดประชุม/สัมมนา ในระดับสาขาวิชา เพื่อพิจารณา
แผนการสอนรายวิชา อย่างน้ อยในด้ านความสอดคล้ องของวัตถุประสงค์ และวิธีการเรี ยนการสอน
2. จัดทาฐานข้ อมูล ได้ แก่ งานพัฒนาเว็บไซด์ งานประชาสัมพันธ์ทวั่ ไป
3. จัดทาตารางเรี ยนตารางสอน งานส่งผลการเรี ยน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
4. การจัดสอบวิทยานิพนธ์ /ภาคนิพนธ์ ได้ แก่ งานกลัน่ กรองศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิ งาน
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ /ภาคนิพนธ์ งานสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /ภาคนิพนธ์ งานสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
5. งการเงินและพัสดุ ได้ แก่ งานการเงินและงบประมาณสาขา งานพัสดุ (จัดซื ้อจัดจ้ าง)
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัตงิ าน
หลักเกณฑ์
ทางหลักสูตรครุ ศาสตรดุษฎี บัณฑิ ต สาขาวิช าการบริ หารการศึก ษาได้ ไ ด้ กาหนด
ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบของการปฏิบตั งิ าน โดยแบ่งรายละเอียดตามลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
1. ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้ านบริ การการศึกษา บริ การ
วิชาการ และข้ อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประกอบการพิจารณาถึงกระบวนการ มาตรฐาน
หรื อหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานด้ านการบริการการศึกษา
2) ปฏิบตั งิ านตามแผนงานและกระบวนการด้ านบริ การการศึกษา บริ การวิชาการ ใน
ความรับผิดชอบภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในระเบียบปฏิบตั ิ คู่มือ และการกากับ
ดูแลของผู้บงั คับบัญชา
2. ด้ านการวางแผน
จัดลาดับความสาคัญและวางแผนการดาเนินงานของตนเอง และประสานงานการ
วางแผนร่ วมกับหน่วยงานภายนอกมหาลัย หรื องานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ การดาเนินงาน
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กาหนด
3. ด้ านการประสานงาน
1) ประสานการทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายรวมของสาขา
และใหความสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกในทีมงานเพื่อให้ ได้ ผลงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2) อธิบายขันตอนการด
้
าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้ านวิชาการและการบริการ
การศึกษา บริ การวิชาการ เพื่อเสริมสร้ างความเข้ าใจและความร่วมมือส่วนงานที่เกี่ยวข้ อง
4. ด้ านการบริการ
1) ให้ ค าแนะน า ชี แ้ จง ตอบปั ญ หาเบื อ้ งต้ น ที่ เ กี่ ย วกับ สาขา และการบริ ก าร
การศึกษา เพื่อสร้ างความเข้ าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
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2) ให้ บ ริ ก ารข้ อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สาขา หรื อ งานด้ า นวิ ช าการและการบริ ก าร
การศึกษา เพื่อสนับสนุนภารกิจของสาร และใช้ ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
วิธีการปฏิบัตงิ าน
วิธีปฏิบตั ิหรื อขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่ทาให้ หน่วยงานประสบความสาเร็ จหรื อนาไปสู่ความ
เป็ นเลิศตามเป้าหมายและเป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการหรื อวิชาชีพนันๆ
้ และมีหลักฐานของความสาเร็ จ
ปรากฏอย่างชัดเจน มีการเผยแพร่แนวปฏิบตั ิที่ดีให้ หน่วยงานอื่นนาไปใช้ ประโยชน์ ตัวอย่างหลักฐาน
ที่นาเสนออย่างน้ อยประกอบด้ วย เป้าหมายของการดาเนินงาน กระบวนการหรื อขันตอน
้
และความ
โดดเด่นของการนาไปขยายผลใช้ กบั หน่วยงานอื่น ตัวอย่าง เช่น มหาวิทยาลัยนีมี ้การระบบการบริ หาร
จัดการเรี ยนการสอนที่ดี มีการประเมินผล นาผลการประเมินมาสะท้ อน มี การวิพากษ์ มี โครงการ
เสวนาวิชาการ เช่น การทาความเข้ าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบวิทยานิพนธ์ของกรรมการแต่ละชุด
เพื่อให้ ได้ มาตรฐานเดียวกัน เพื่อความเป็ นธรรมกับผู้เรี ยน โดยมีระบบควบคุมดูแลเป็ นแนวปฏิบัติ
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555)
ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่า วิธี การปฏิ บัติงาน หมายถึง ระเบียบมาตรฐานวิธี ปฏิ บัติงาน ที่ แสดง
ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านโดยละเอียด เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องสามารถปฏิบตั งิ านได้ ถกู ต้ อง ดังนี ้
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การเขียนเอกสารวิธีปฏิบตั ิงานประจา เพื่อกิจกรรมสนับสนุนเช่นการบริ หารจัดการในเรื่ องต่าง ๆ โดยสามารถเลือกบางหัวข้ อของอภาระงาน เป้าหมาย
และผลสาฤทธิ์ของงาน เพื่อไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสม ดังนี ้
ภาระงาน
1.การประชุม
1.1 การจัดเอกสารการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องประธานแจ้ งที่ประชุม
ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุม
ครัง้ ที่ผา่ นมา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
1.2 การประสานงานการประชุม

เป้าหมาย

หมายเหตุ

การจัดเอกสารการประชุมเป็ นไปตามเกณฑ์

(ดาเนินการในระดับคณะ)
- การจัดเอกสารการประชุม
- การจัดทารายงานการประชุม
- การรวบรวม จัดพิมพ์เอกสาร
และจัดส่งข้ อมูลคณะกรรม
บริหารหลักสูตค

การประสานงานการประชุมหลักสูตรได้ ตามแผน
จัดทาบันทึกข้ อความแจ้ งเวียนกาหนดการประชุม
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ภาระงาน
2. งานวิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
2.1 การจัดประชุมเพื่อสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์
2.2 ประสานงานกับอาจารย์ ประจาหลักสูตร /
นักศึกษา / อาจารย์ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงาน
2.3 จัดสอบวิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
- แต่งตังกรรมการสอบ
้
- ประสานงานและจัดทาเอกสารการสอบ
วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
- การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
2.4 การประสานงาน สนับสนุน ให้ คาปรึ กษา
ตรวจสอบเอกสาร

เป้าหมาย

หมายเหตุ

การจัดประชุมเพื่อสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ / ภาค
นิพนธ์
การประสานงานกับอาจารย์ ประจาหลักสูตร
นักศึกษาอาจารย์ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ / ภาค
นิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงาน
การรวบรวมข้ อมูลภายในระยะเวลาที่กาหนด

ผู้รับบริ การมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการ
สนับสนุนการนาเสนอผลงานโครงการปริญญา
นิพนธ์
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ภาระงาน
3. งานจัดทาฐานข้ อมูล
- ฐานข้ อมูลหลักสูตรและทะเบียนรายวิชา
- ฐานข้ อมูลงานบริการการศึกษา

เป้าหมาย
การจัดทาและปรับปรุงฐานข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

4. การกาหนดรายวิชา/อาจารย์ผ้ สู อน และจัดทา
ตารางสอนตารางสอบ

การจัดห้ องเรี ยน/ห้ องสอบได้ อย่างถูกต้ อง
การจัดระบบการคุมสอบให้ เป็ นไปตามระเบียบ

หมายเหตุ

การประสานงานการเปิ ด/ปิ ด แก้ ไข รายวิชาใน
ตารางสอน ตารางสอบได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
5. งานประชาสัมพันธ์ ศกึ ษา

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ กบั หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องได้ ตามเป้าหมาย
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ภาระงาน
6. การให้ บริ การและส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

เป้าหมาย
การจัดทาสื่อการเรี ยนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้ ตามเป้าหมาย การผลักดันให้ มีการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเข้ ามาใช้
เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน

7. งานการประกันคุณภาพทางวิชาการและ
การศึกษา

การรวบรวมข้ อมูลและจัดทารายงานการประกัน
คุณภาพตามเกณฑ์ตวั ชี ้วัด
การประเมินผลการเรี ยนการสอนออนไลน์ของ
อาจารย์ผ้ สู อน
การจัดโครงการหรื อกิจกรรมด้ านวิชาการและการ
บริ การการศึกษาได้ ตามเป้าหมาย

8.งานจัดกิจกรรมด้ านวิชาการและการบริ การ
การศึกษา

หมายเหตุ
ผู้ใช้ สื่อการเรี ยนการสอน
หมายถึง อาจารย์ผ้ สู อน และ
นิสิตผู้เรี ยน
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บทที่ 4
เทคนิคการปฏิบัตงิ าน
การเทคนิคการปฏิบตั ิงาน รวบรวมขันตอนและวิ
้
ธีการปฏิบตั ิงาน หน้ าที่ความรับผิดชอบ
โดยในเนื ้อหาการปฏิบตั ิจะมีการจัดลาดับขันตอนไว้
้
อย่างชัดเจนเพื่อเป็ นประโยชน์สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาในการปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิอยู่ ดังนี ้

14

Start

E-Learning

END Process

15

16

Start
counter One Stop
Service

+
+

.31
+
.31

.

NO
YES

END Process

17

บทที่ 5
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะ
1. ด้ านการปฏิบัตกิ าร
ต้ องศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้ านบริ การการศึกษา บริ การวิชาการ และข้ อมูล
สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอดเวลาเพื่ อ มาตรฐานหรื อหลักเกณฑ์ เ กี่ ยวกับงานด้ า นการบริ ก าร
การศึกษา
2. ด้ านการวางแผน
ต้ องมี ก ารจัด ล าดับ ความส าคัญและวางแผนการด าเนินงานของตนเองเป็ นล าดับ
ขัน้ ตอน และประสานงานการวางแผนร่ ว มกับ หน่ว ยงานภายนอกมหาลัย หรื อ งานอื่ น ๆ ที่
เกี่ ยวข้ องได้ อย่างรวดเร็ ว เพื่ อให้ การดาเนิ นงานสัมฤทธิ์ ผลตามเป้าหมายที่ กาหนดทัน ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
3. ด้ านการประสานงาน
ต้ องประสานการทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายรวมของสาขา
และใหความสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกในทีมงานเพื่อให้ ได้ ผลงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ให้ ทนั
ตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อเป็ นตัวชี ้วัด และมาตรฐานของสาขา รวมถึงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. ด้ านการบริการ
ควรศึกษาปั ญหาเบื ้องต้ น ที่เกี่ยวกับสาขา และการบริ การการศึกษา เพื่อสร้ างความ
เข้ าใจ และสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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ภาคผนวก
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง
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