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คํานํา 
 
ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้ง

ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับ
มาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ องค์ วิชาในแต่ละสาขา (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน) 

Knowledge Management หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า KM น้ัน ก็คือ แนวทางการบริหาร
แนวทางการทํางานภายในองค์การเพ่ือทําให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์การขึ้น และทําการ
รวบรวม สร้าง และกระจายความรู้ขององค์การ ไปให้ทั่วทั้งองค์การ เพ่ือให้เกิดการต่อยอดของความรู้ 
นําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์การข้ึน คือ การ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

คู่มือการจัดการความรู้ภายในองค์การเพ่ือสนับสนุนการทํางานตามมาตรฐานสากลของ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานทางด้านการ
เรียน การสอน การฝึกอบรม การบริการวิชาการ การวิจัย และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีภายในคณะ 
ให้มีคุณภาพสูงย่ิงขึ้น  

 

 จัดทําโดย  
 กลุ่มงานบริหารและธุรการ 
 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 สิงหาคม ๒๕๖๐   
 

 



สารบัญ 
หน้า 

คํานาํ (ก) 

สารบัญ (ข) 

การจัดการความรู้ภายในองค์การเพื่อสนับสนนุการทาํงานตามมาตรฐานสากล 
๑) รูปแบบของความรู้ ๑ 
๒) ขอบเขตและเป้าหมาย KM ๒ 
๓) ประวัติความเป็นมา ๓ 
๔) ปรัชญา ปณิธาน ๓ 
๕) โครงสร้างองค์การ และโครงสร้างการบริหาร ๔ 
๖) รายช่ือคณะกรรมการประจําคณะ ชุดปัจจุบัน ๘ 
๗) ผู้บริหารคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ๙ 
๘) จํานวนอาจารย์และบุคลากร ๙ 
๙) ผลการดําเนินงาน ๑๐ 

๙.๑ การจัดการความรู้สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ๑๑ 
๙.๒ การจัดการความรู้สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ๑๖ 

บรรณานุกรม ๓๔ 

ภาคผนวก ก ขออนุมัติจัดโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการความรู้ภายใน 
  องค์การเพ่ือสนับสนุนการทาํงานตามมาตรฐานสากล ประจําปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ภาคผนวก ข จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การเพ่ือสนับสนุน 
  การทํางานตามมาตรฐานสากล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ภาคผนวก ค สรุปการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการความรู้ 
  ภายในองค์การเพ่ือสนับสนุนการทํางานตามมาตรฐานสากล ประจําปี 
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  
  

  
 
 



การจัดการความรู้ภายในองค์การเพื่อสนับสนุนการทํางานตามมาตรฐานสากล 
 
๑) รูปแบบของความรู้ 

รูปแบบของความรู้มีอยู่ด้วยกัน ๒ ประเภท ดังน้ี 
๑. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอด

ได้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฎระเบียบ 
วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่าง ๆ เช่น VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางคร้ังเรียกว่า “ความรู้แบบ
รูปธรรม” 

๒. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 
พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ 
ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรยีกว่า “ความรู้แบบนามธรรม” 
 

 
ในชีวิตจริงความรู้ ๒ ประเภทน้ีจะเปลี่ยนสถานภาพ สลับปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา 

บางครั้ง Tacit ก็ออกมาเป็น Explicit และบางคร้ัง Explicit ก็เปลี่ยนไปเป็น Tacit 
“โมเดลปลาทู” เป็นโมเดลอย่างง่ายของ สคส. ที่เปรียบการจัดการความรู้ เหมือนกับ

ปลาทูหน่ึงตัวที่มี ๓ ส่วน คือ 
๑. ส่วน “หัวปลา” (Knowledge Vision–KV)  หมายถึง ส่วนที่ เ ป็นเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะทําจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า “เราจะ
ทํา KM ไปเพ่ืออะไร?” โดย “หัวปลา” น้ีจะต้องเป็นของ “คุณกิจ” หรือผู้ดําเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด 
โดยมี “คุณเอ้ือ” และ “คุณอํานวย” คอยช่วยเหลือ 

๒. ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing–KS) เป็นส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญ ซึ่ง “คุณอํานวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่ในตัว “คุณกิจ” พร้อมอํานวยให้เกิด
บรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม 
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๓. ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets–KA) เป็นส่วนของ “คลังความรู้” หรือ 
“ขุมความรู้” ที่ได้จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัว
ปลา” ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ “หางปลา” น้ีด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้น
ให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด นําไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป           

 

 
 

๒) ขอบเขตและเป้าหมาย KM  
ก่อนที่จะมีการจัดการความรู้ หรือทํา KM จะต้องมีการกําหนดขอบเขตและเป้าหมาย 

KM ก่อน ซึ่งขอบเขต KM เป็นหัวเรื่องกว้าง ๆ ของความรู้ที่จําเป็นและสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งต้องการจะนํามากําหนดเป้าหมาย KM ซึ่งแต่ละ
องค์การสามารถใช้แนวทางในการกําหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM เพ่ือจัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ขององค์การได้ ๔ แนวทาง ดังน้ี 

 แนวทางที่ ๑ เป็นความรู้ที่จําเป็นและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์การ 

 แนวทางที่ ๒ เ ป็นความ รู้ที่ สํ าคัญต่อองค์การ  เ ช่น  ความรู้ เ ก่ียว กับลูกค้ า 
ประสบการณ์ความรู้ที่สั่งสมมา 

 แนวทางที่ ๓ เป็นปัญหาที่องค์การประสบอยู่ และสามารถนํา KM มาช่วยได้ 
 แนวทางที่ ๔ เป็นแนวทางผสมกันระหว่างแนวทางที่ ๑, ๒ หรือ ๓ หรือจะเป็น

แนวทางอ่ืนที่องค์การเห็นว่าเหมาะสม   
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๓) ประวัติความเป็นมา 
คณะพัฒนาสังคม จัดต้ังเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๓  ต่อมาเมื่อเดือน

ตุลาคม ๒๕๔๗  หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมได้แยกจากการสังกัดสํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษามา
รวมกับคณะพัฒนาสังคม และในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘  คณะพัฒนาสังคมได้เปลี่ยนช่ือคณะเป็น 
“คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ปัจจุบันดําเนินการสอนระดับปริญญาโท ๓ หลักสูตร คือ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และระดับปริญญาเอก ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
สังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะมีหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ซึ่งนอกจากการเปิดสอน
ในระดับปริญญาโท ๓ หลักสูตร และปริญญาเอก ๒ หลักสูตร ของภาคปกติแล้ว ได้มีการเปิดการ
เรียนการสอนนอกเวลา เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่ทํางานและไม่สามารถลาเรียน
ได้ พร้อมทั้งเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ที่อยู่ในจังหวัดห่างไกล และยังไม่มีการเรียนการสอนระดับ
มหาบัณฑิตในพ้ืนที่มากนัก คณะพัฒนาสังคม จึงได้เริ่มเปิดโครงการภาคพิเศษ ทําการสอนในวัน
เสาร์–อาทิตย์ขึ้น โดยในปี ๒๕๓๔ เปิดที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอุบลราชธานี ในปี ๒๕๓๗  เปิด
เพ่ิมที่จังหวัดยะลา และในปี ๒๕๔๓ ที่เปิดเพ่ิมที่จังหวัดเชียงราย  

ปัจจุบันได้ปิดโครงการสอนที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้ว 
 

๔) ปรัชญา ปณิธาน   
วิสัยทัศน์ 

“คณะช้ันนําของประเทศที่มุ่งสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาสังคม” 
พันธกิจ 
 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 
 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมที่มี

ความรู้คู่คุณธรรม 
 ให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์

ต่อสาธารณะ 
 ทํานุบํารุงและสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม 

อัตลักษณ์ 
“เรียนรู้แบบองค์รวมเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม” (Holistic 

Learning for Driving Social Change and Moral Responsibility) 
ค่านิยม 

WILDCAMP ประกอบด้วย 
W – Wisdom ปัญญา 
I – Integrity ซื่อตรง 
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L – Liberty อิสระ 
D – Determination มุ่งมั่น 
C – Cohesion กลมเกลียว 
A – Accessibility เข้าถึง 
M – Moral Courage กล้าหาญทางจริยธรรม 
P – Partnership หุ้นส่วน 

สมรรถนะหลัก 
“คิดเชิงวิพากษ์ และสร้างนวัตกรรมทางสังคม” (Critical Thinking and Social 

Innovative” 
 

๕) โครงสร้างองค์การ และโครงสร้างการบริหาร 
การบริหารงานของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ซึ่งผู้บริหารคณะได้มาจาก
การเลือกต้ังตามระเบียบของสถาบัน โดยมีสํานักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะ และมีคณะกรรมการประจําคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีอํานาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เช่น การวางระเบียบปฏิบัติภายใน กําหนด
หลักสูตร ให้คําปรึกษาหรือให้ความเห็นแก่คณบดีในกิจการของคณะ และยังมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการประชุมปรึกษาร่วมกันในแต่ละ
ด้าน 

 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 
  



–๕– 
 

แผนภูมิอัตรากําลัง (ปัจจุบนั) 

คณบดี
(รศ.ดร.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ผศ.ดร.อาแว  มะแส)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(รศ.ดร.จินตนา  อมรสงวนสิน)

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
(อ.ดร.รติพร  ถึงฝ่ัง)

สํานักงานเลขานุการคณะ
(นางวนิดา  ประภาวสิทธิ)์

จนท. 19 อัตรา

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
(น.ส.นฐพร  พุฒเจริญ)

หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
(นางนัยนา  กรุดนาค)

หัวหน้างานการศึกษา
(น.ส.สิบพร  คุปตารักษ์)

หัวหน้างานแผนและพัฒนา
(น.ส.นฐพร  พุฒเจริญ) รักษาการ

หัวหน้างานสนับสนุนงานวิจัย
และบริการวิชาการ

(นายธัชพงศ์พัฒน์  สีหะนาม)
พนักงานธุรการ ส.3
(นายวีระโชติ  คําสินธุ)์
พนักงานบร ิการเอกสาร บ.2
(นางบุญพักตร์  ภูดวงดาษ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน
(นายบุญเลิศ  ชะอัมพร)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน
(นางบุษกร  อนันทสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(น.ส.สมใจ  ฐิติเมฆินทร์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(น.ส.ปทุมวดี  โลศิริ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(น.ส.พันทิวา  แก้วสวัสด์ิ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางรติยานันท์  การสมโชค)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(น.ส.จินตนาพร  เนาวเศรษฐ์)
นักวิชาการศึกษา
(น.ส.วนิดา  พ่ึงพินิจ)
เจ้าหน้าที่การศึกษาโครงการภาคพิเศษ จ.
ยะลา
(น.ส.หทัยรัตน์  ดํารงค์ธรรม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(น.ส.นิดา  ชัยชิตาทร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(นายกิติศักด์ิ  ผิวบางกูล)

เจ้าหน้าที่ประจําโครงการวารสารและเอกสาร
ทางวิชาการ
(น.ส.อรมนต์  ศันติวิชยะ)

รวมอัตรากําลัง    19 อัตรา
- ข้าราชการ                                7 อัตรา
- พนักงานสถาบัน                         3 อัตรา
- ลูกจ้างประจํา                            2 อัตรา
- ลูกจ้างช่ัวคราวเงินทุนคณะ            5 อัตรา
- ลูกจ้างช่ัวคราวหลักสูตรภาคพิเศษ    2 อัตรา

 
 

โครงสร้างอัตรากําลัง สํานักงานเลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม 
 

สํานักงานเลขานุการคณะ
(นางวนิดา  ประภาวสิทธิ)์

จนท. 19 อัตรา

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
(น.ส.นฐพร  พุฒเจริญ)

หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
(นางนัยนา  กรุดนาค)

หัวหน้างานการศึกษา
(น.ส.สิบพร  คุปตารักษ์)

หัวหน้างานแผนและพัฒนา
(น.ส.นฐพร  พุฒเจริญ) รักษาการ

หัวหน้างานสนับสนุนงานวิจัย
และบริการวิชาการ

(นายธัชพงศ์พัฒน์  สีหะนาม)
พนักงานธุรการ ส.3
(นายวีระโชติ  คําสินธุ)์
พนักงานบร ิการเอกสาร บ.2
(นางบุญพักตร์  ภูดวงดาษ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน
(นายบุญเลิศ  ชะอัมพร)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน
(นางบุษกร  อนันทสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(น.ส.สมใจ  ฐิติเมฆินทร์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(น.ส.ปทุมวดี  โลศิริ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(น.ส.พันทิวา  แก้วสวัสด์ิ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางรติยานันท์  การสมโชค)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(น.ส.จินตนาพร  เนาวเศรษฐ์)
นักวิชาการศึกษา
(น.ส.วนิดา  พ่ึงพินิจ)
เจ้าหน้าที่การศึกษาโครงการภาคพิเศษ จ.
ยะลา
(น.ส.หทัยรัตน์  ดํารงค์ธรรม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(น.ส.นิดา  ชัยชิตาทร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(นายกิติศักด์ิ  ผิวบางกูล)

เจ้าหน้าที่ประจําโครงการวารสารและเอกสาร
ทางวิชาการ
(น.ส.อรมนต์  ศันติวิชยะ)

รวมอัตรากําลัง         19 อัตรา
- ข้าราชการ             7 อัตรา
- ลูกจ้างประจํา         2 อัตรา
- พนักงานสถาบัน      3 อัตรา
- ลูกจ้างเงินทุนคณะ   5 อัตรา
- ลูกจ้างโครงการ       2 อัตรา
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากําลัง 
 

แผนภูมิที่ ๑  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารและธรุการ 
 

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

งานสารบรรณ/
ธุรการ

งานประชาสัมพันธ์/วิเทศสัมพันธ์ งานบุคคล งานประชุม งานตามแผนยุทธศาสตร์

รับ-ส่งหนังสือ
เสนอหนังสือ
เว ียนหนังสือ
เด ินหนังส ือ
จัดเก ็บประกาศ คําส ั่ง
ส่งจดหมายและพัสดุ
ทางไปรษณีย์
จัดเก ็บเอกสาร
จัดเก ็บหนังสือ

ร่างหนังสือโต ้ตอบ
เบิกจ่ายวัสดุ
ตรวจสอบการใช้วัสดุ
งาน MOU
จัดทําและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์
ส่งรายช่ือเข้าร่วมกิจกรรม
บันทึกข้อมูลในระบบ QAIS
สวัสดิการของบุคลากรคณะ
งานฐานข้อมูลศิษย์เก่าสัมพันธ์
ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําเดือน

งานอัตรากําลัง
งานส ัญญาจ้าง
งานต่อสัญญาจ้าง
ภาระงานอาจารย์
ขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ
ขออนุมัติร่วมประช ุม/สัมมนา/
วิทยากร กรรมการ ฯลฯ
ควบคุมวันลา
ให้บริการหนังสือรับรอง

ประชุม/จดรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ
ประชุม/จดรายงานการ
ประชุมอาจารย์คณะ
ประชุม/จดรายงานการ
ประชุมเจ้าหน้าที่คณะ
เวียนวาระการประชุม
เชิญประชุม
เตรียมเอกสารการประชุม

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สกอ. และ สมศ.
งานบริหารความเส่ียง
งานควบคุมภายใน
งานรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี
งานก ิจกรรม 5ส
งานจัดการความรู้ (KM)

งานบริการครุภัณฑ์/
สถานท่ี

งานอื่น ๆ

งานการใช้ห้องประชุม
งานรักษาความสะอาด
งานจัดเล้ียง
งานซ่อมแซม
อาคารสถานที่
งานรักษาความปลอดภัย*
งานบริการถ่ายเอกสาร

จัดทําระเบียบ ประกาศ คําส่ังที่เก่ียวข้องกับ
การบริหารงานธุรการ
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ปฏิคม)
งานครบรอบวันสถาปนาคณะ
งานประชุมวิชาการ
งานคืนส ู่เหย้า
งานสัมมนาประจําปี
งานประสานงานศิษย์เก่า
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งานติดตามการส่งงานให้ตรงเวลา
งานฐานข้อมูลผ ู้ได้รับรางวัล/สร้าง
ช่ือเสียงให้กับคณะ เช ่น 
ปริญญากิตติมศักด์ิ ศิษย์เก ่าดีเด่น ศิษย์เก่า
สร้างช่ือเสียง งานวิจัย ฯลฯ
งานอื่น ๆ ตามที่ได้ร ับมอบหมาย

* งานเปิด-ปิดสํานักงาน  

 
 

แผนภูมิที่ ๒  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กลุ่มงานการเงนิและพสัดุ 
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แผนภูมิที่ ๓  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กลุ่มงานการศึกษา 
 

กลุ่มงานการศึกษา

งานด้านปฏิบัติการ งานด้านการควบคุมงาน งานด้านการวางแผน งานด้านการประสานงาน งานอื่น ๆ

จัดทําข้อมูลเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร/เปิด
หลักสูตรใหม่
จัดทํา focus group วิพากษ์
หลักสูตร/สัมมนาประเมินหลักสูตร 
รายงานข้อมูลหลักสูตรแก่ สกอ./
สมศ./กพร.
จัดทําคําส ั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจํา
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
จัดทําเล่มเอกสารและรวบรวม
เอกสารศูนย์นอกที่ต้ัง
รวบรวมและตรวจสอบการจัดทํา 
มคอ.๓
จัดทําและตรวจสอบคู่มือของหลักสูตร
จัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่า
เวียนข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบ
ว่าด้วยการศึกษา
แนะนําหลักสูตรแก่นักศึกษา

กํากับ ควบคุม ดูแลการรับนักศึกษาใหม่และ
การจัดสรร
ตรวจสอบ จัดทําคําส่ังแต่งต ั้งกรรมการสอบ
เตรียมข้อมูลและสถานท่ี
ตรวจสอบการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบการจัดทําเอกสาร TQF ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน สกอ.
ตรวจสอบรายงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ตรวจสอบหลักสูตรท่ีขอปร ับปรุง
ตรวจสอบการจัดทําประกาศ คําส่ัง
ควบคุม กํากับ ดูแลงานปฏิทินการศึกษา
ควบคุม กํากับ ดูแลงานทะเบียนประวัติ/
ประมวลผล/ตรวจสอบงานสําเร็จการศึกษา
ตรวจสอบประมวลผลการศึกษา/
สถานภาพนักศึกษา
ทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษา

พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษา
จัดทําแผนจํานวนนักศึกษา
จัดทําแผนปฏิบัต ิราชการ 4 ปี
ตรวจสอบแผนการสอน/ภาระงานสอน
ของอาจารย์
จัดทําโครงการงานของกลุ่มงานการศึกษา
คํานวณอัตรากําลังสายวิชาการประจําปี
งานสถิติข้อมูลนักศึกษา
จัดทําแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
จัดทําแผนบริหารความเส่ียง

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกสถาบัน
ช้ีแจงให้ข้อคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่าง ๆ
ให้คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการศึกษาของ
หลักสูตร
สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์หล ักสูตร/ตอบคําถามและให้
ข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรแก่นักศึกษาและผู้สนใจ

ให้บริการแก่นักศึกษาโดยให้คําแนะนํา ตอบ
ปัญหาต่าง ๆ แก่นักศึกษา
จัดเตรียม/จัดทําเอกสารประกันคุณภาพ
การศึกษา AUN-QA 
งานกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ อาทิ งานประชุม
วิชาการ อบรม/สัมมนา
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อม)
งานจัดทําแผนการปฏิบัต ิงานของนักศึกษาทุน

 
 

แผนภูมิที่ ๔  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กลุ่มงานแผนและพัฒนา 
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แผนภูมิที่ ๕  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กลุ่มงานสนับสนนุงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 

กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัย
และบริการวิชาการ

งานวิจัยและงานเขียนตํารา

งานวิจัย/งานตําราเงินทุนคณะ
ติดตามงานวิจัย/งานตํารา
จัดทํารายงานการประชุม
งานฐานข้อมูลงานวิจัย
รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของคณะ
ที่ของบประมาณของคณะและ
หน่วยงานต่าง ๆ
งานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด
ที่รับผิดชอบ
รวบรวมหลักฐาน
ภาระงานอาจารย์

งานบริการวิชาการ
จัดทําแผนบริการวิชาการ
ดําเนินงาน/ประสานงานบริการ
วิชาการของคณะ
รายงานผลรอบ ๖/๙/๑๒ เดือน
สรุปผลงานบริการวิชาการ
จัดทําประชุมงานวิจัย/งาน
บริการวิชาการ

วารสารพัฒนาสังคม และวารสาร
การจัดการส่ิงแวดล้อม
เสนอบทความ/ติดต่อ/ส่งบทความ
ให้ผู้ประเมิน/ติดตามผล/แก้ไข
บทความ/
จัดทําหนังสือตอบรับ/ปฏิเสธการตีพิมพ์
เตรียมต้นฉบับ/อัพโหลดบทความลง
เว็บไซต์
แจ้งข้อมูลผู้ประเมินแก่เจ้าหน้าท่ี
การเงิน/ประสานงานกับโรงพิมพ์/
จัดพิมพ์วารสาร
ส่งวารสาร/ประชาสัมพันธ/์บริการ
ให้ข้อมูล
งานพัฒนาคุณภาพวารสาร (TCI)
งานผลิตหนังสือวิชาการ
ติดตามต้นฉบับ/ประสานงานกับ
โรงพิมพ์
ตรวจสอบความถูกต้อง
ประสานงานการจัดจําหน่าย
จัดประชุมวารสาร

งานจดหมายข่าวคณะ
รวบรวมข้อมูล
จัดทําจดหมายข ่าวคณะ/นําข้อมูล
ลงเว็บไซต์
งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของคณะผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ
งานการตลาด (หาลูกค้าตาม
เป้าหมายพิเศษ)
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
(สูจิบัตร)
งานส ังเคราะห์บทสร ุปงานวิจัย
เพ่ือเผยแพร่ผ่านส่ือ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ 
งานอื่น ๆ ตามที่ได้ร ับมอบหมาย

งานบริการวิชาการ งานวารสารวิชาการ งานอื่น ๆ

 
๖) รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะ ชุดปัจจุบัน 

๑) คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) 

๒) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
(อาจารย์ ดร.รติพร   ถึงฝั่ง) 

๓) รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา   อมรสงวนสิน) 

๔) ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน   พันธุมนาวิน กรรมการ 
๕) รองศาสตราจารย์ ดร.สากล   จริยวิทยานนท์ กรรมการ 
๖) รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี   ไชยอําพร กรรมการ 
๗) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ   วชิรขจร กรรมการ 
๘) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว   มะแส) 
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๗) ผู้บริหารคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
๒๕๕๕–ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.จินตนา  อมรสงวนสิน 
๒๕๕๖–ปัจจุบัน คณบดี รศ.ดร.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
๒๕๕๖–ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อาแว  มะแส 
๒๕๕๗–ปัจจุบัน เลขานุการคณะ นางวนิดา  ประภาวสิทธ์ิ 
๒๕๕๘–ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อ.ดร.รติพร  ถึงฝั่ง 

 
๘) จํานวนอาจารย์และบุคลากร 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน ๓๔ คน เป็นบุคลากรสาย
วิชาการ จํานวน ๑๖ คน โดยมีตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ จํานวน ๓ คน 
รองศาสตราจารย์ จํานวน ๗ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๓ คน และตําแหน่งอาจารย์ จํานวน ๓ 
คน และเป็นบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน ๑๘ คน  

บุคลากรสายวิชาการ 
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา   อมรสงวนสิน 
๓) ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน   พันธุมนาวิน 
๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน   พันธุมนาวิน 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 
๖) อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา  จันทโรนานนท์ 
๗) อาจารย์ ดร.รติพร   ถึงฝั่ง  
๘) ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช   พงษ์เพียจันทร์ 
๙) ศาสตราจารย์ ดร.สนิท   สมัครการ 
๑๐) รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ   สามัคคีธรรม 
๑๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สากล   จริยวิทยานนท์ 
๑๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี   ไชยอําพร 
๑๓) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ   วชิรขจร 
๑๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา   เป้าอารีย์ 
๑๕) อาจารย์ ดร.หลี่   เหรินเหลียง 
๑๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว   มะแส 
บุคลากรสายสนับสนุน 
๑) นางวนิดา  ประภาวสิทธ์ิ เลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒) นางสาวนฐพร พุฒเจริญ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 
      (หัวหน้ากลุ่มงานธุรการและรักษาการหัวหน้า 
           กลุ่มงานแผนและพัฒนา) 
๓) นางสาวสิบพร  คุปตารักษ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  

(หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา) 
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๔) นางนัยนา  กรุดนาค  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  
(หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ) 

๕) นายธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  
(หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการ 
วิชาการ) 

๖) นางสาวสมใจ ฐิติเมฆินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
๗) นางสาวปทุมวดี  โลศิริ  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
๘) นายบุญเลิศ  ชะอัมพร  ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 
๙) นางบุษกร  อนันทสุข  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๑๐) นางรติยานันท์  การสมโชค นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๑๑) นางสาวจินตนาพร  เนาวเศรษฐ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๑๒) นางสาวพันทิวา  แก้วสวัสด์ิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๑๓) นางบุญพักตร์  ภูดวงดาษ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
๑๔) นายวีระโชติ  คําสินธ์ุ  พนักงานธุรการ 
๑๕) นางสาววนิดา  พ่ึงพินิจ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหาร 

การพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ กทม.) 
๑๖) นายกิติศักด์ิ  ผิวบางกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๗) นางสาวนิดา  ชัยชิตาธร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๘) นางสาวอรมนต์  ศันติวิชยะ เจ้าหน้าที่ประจําโครงการวารสารคณะพัฒนา 

สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๑๙) นางสาวหทัยรัตน์ ดํารงธรรม เจ้าหน้าที่โครงการ ภาคพิเศษ จ.ยะลา 

 
๙) ผลการดําเนินงาน 

ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ ได้รับอนุมัติงบประมาณ
ในการดําเนินงานการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามโครงการ
ยกระดับการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐาน น้ัน การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสําคัญใน
การรวบรวมความรู้ทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล และความรู้ที่ชัดแจ้ง มาพัฒนาให้เป็นระบบ
เพ่ือให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั้งนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพของ
องค์การให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง  

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กําหนดจัดโครงการบริหารจัดการความรู้ภายใน
องค์การเพ่ือสนับสนุนการทํางานตามมาตรฐานสากล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในวันจันทร์
ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๑ และห้องอเนกประสงค์ ช้ัน ๑๖ อาคารนวมินทราธิราช 
วัตถุประสงค์เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนาการ
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เรียนการสอน พร้อมทั้งรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่ง
สรุปจําแนกผลการดําเนินงานออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังน้ี  

๑. การจัดการความรู้สําหรับบุคลากรสายวิชาการ 
๒. การจัดการความรู้สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
 

๙.๑ การจัดการความรู้สําหรับบุคลากรสายวิชาการ 
การจัดการความรู้สําหรับบุคลากรสายวิชาการ จําแนกได้ ๔ ด้าน ดังน้ี 
๑) ด้านการเรียนการสอน  
๒) ด้านการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ 
๓) ด้านงานวิจัย 
๔) ด้านงานบริการวิชาการ 
 

๙.๑.๑ ด้านการเรียนการสอน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน  พันธุมนาวิน แจ้งให้ทราบถึงวิธีการสอน คือ ให้คําชมเชย 

ป้อนคําถามให้คิด ช้ีชวน/กระตุ้นให้นักศึกษาอ่านเพ่ิมเติม ให้ทํางานกลุ่มมากขึ้น ให้ทดลองวางแผน
เป้าหมายในการเรียนให้เข้ากับรายวิชา กระตุ้นให้คิดวางแผนอย่างเป็นระบบ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ แจ้งให้ทราบถึงวิธีการสอน คือ ให้นักศึกษาอ่าน 
Article ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ ๑ Article ต้ังคะแนนเต็มไว้ ๕ คะแนน หาก Present ไม่ดี จะหัก
คะแนนลดลงเหลือ ๔ คะแนน นักศึกษาคนใดไม่ Present ตามสัปดาห์ที่กําหนด ต้องแจ้งขอลา
ล่วงหน้าก่อน หากไม่แจ้งจะตัดคะแนน หาก Article ไหนที่นักศึกษา Present ย้อนหลังจะไม่อธิบาย
ให้นักศึกษาฟัง นักศึกษาควรต้องรับผิดชอบตัวเอง จะฝึกให้นักศึกษาคิดเอง การ Present ไม่เกิน ๑๐ 
นาที การคิด Topic ให้อยู่ภายใต้กรอบวิชา การอ้างอิง Reference ไม่เกิน ๑๐–๑๕ หน้า สําหรับการ
มาสายและการคุยในช้ันเรียน จะไม่หักคะแนน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว  มะแส แจ้งให้ทราบถึงวิธีการสอน คือ เน้นการบรรยายใน
วิชาแรก วิชาวาทกรรมของหลักสูตรปริญญาเอก ให้งาน ๓ ช่วงเวลา ช้ีชวนให้นักศึกษาอ่านหนังสือ
และ Paper มีการแทรกบรรยายเป็นระยะ นักศึกษาปริญญาเอกมีปัญหาระบบการอ้างอิง Reference 
ส่วนวิชาที่ ๒ วิชา Social Enterprise เป็นวิชาสัมมนา/อภิปราย จะช่วยหา Article ให้นักศึกษาก่อน 
จากน้ันให้นักศึกษาดูหัวข้อที่สนใจและค้นคว้าเอง สรุปประเด็นการอภิปรายให้เข้าใจมุมมองมากขึ้น 
สุดท้ายให้นักศึกษาทํารายงานโดยเสรี ส่วนภาพรวมนักศึกษามีความต้ังใจอยู่ในระดับดี และนํา Ted 
Talks มากระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เช่ือมโยงไปกับวิชาที่กําลังศึกษาอยู่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต แจ้งให้ทราบถึงวิธีการสอน คือ ใน ๘ 
สัปดาห์แรก จะบรรยายเป็นหลัก จากน้ันให้นักศึกษาอ่านศึกษารายวิชาให้เกิดความรู้ความเข้าใจก่อน 
สําหรับ ๘ สัปดาห์หลัง ให้นักศึกษาอ่าน Paper และ Present จะสอนให้อ่าน Article ภาษาอังกฤษ 
ให้นักศึกษาสามารถจับประเด็นได้ เช่น Abstract มีส่วนหลัก ๓ ส่วน ส่วนรายละเอียดให้นักศึกษาไป
อ่านเอง นักศึกษาบางคนอ่านภาษาไทยไม่เข้าใจ จะนําขึ้นจอคอมพิวเตอร์อธิบายความหมาย
ภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ เช่น อัตบุคคล และปัจเจกบุคคล เป็นต้น 
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อาจารย์ ดร.รติพร  ถึงฝั่ง แจ้งให้ทราบถึงวิธีการสอน คือ จะให้คะแนนกับนักศึกษาที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถามในห้องเรียน แต่จะไม่ให้คะแนนนักศึกษาที่ Present นอกจากน้ี มีการนํา 
Ted Talks มากระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เช่ือมโยงไปกับวิชาที่กําลังศึกษาอยู่ อธิบายวิธีการ
อ่าน Article ให้นักศึกษาทราบ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ  สามัคคีธรรม แจ้งให้ทราบถึงวิธีการสอน คือ การสอน
ปริญญาเอก นักศึกษาต้องค้นหาบทความ ดู Article ให้สอดคล้อง ครอบคลุมเน้ือหาที่ต้องการ จะ
ช้ีให้เห็นว่ามีเน้ือหาน่าสนใจอย่างไรบ้าง กระตุ้นให้เกิดความสนใจ เช่ือมโยงให้เห็นภาพรวม เมื่อ
นักศึกษา Present เสร็จ มีการทบทวนอธิบายให้เกิดความเข้าใจ  และให้นักศึกษานําเสนอ ๓ สัปดาห์
สุดท้ายของรายวิชา วิธีการนําเสนอส่วนใหญ่ใช้ PowerPoint ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
และใช้ PowerPoint ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก จะพิจารณานักศึกษาแต่ละรุ่นซึ่งมี
พ้ืนฐานแตกต่างกัน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ แจ้งให้ทราบถึงวิธีการสอน คือ การสอน
ปริญญาโท เน้นให้นักศึกษาจบออกไปอย่างมีคุณภาพ เน้นการกระจายการมีส่วนร่วม ให้ทํางานกลุ่ม 
ส่วนตัวมีความเห็นว่าอาจารย์ควรต้องปรับตัวเข้ากับนักศึกษาแต่ละกลุ่ม เน่ืองจากนักศึกษามีพ้ืนฐาน
ไม่เท่ากัน สําหรับการสอนปริญญาเอก จะแนะนําเป็นรายบุคคลให้อ่าน Article 

อาจารย์ ดร.หลี่  เหรินเหลียง แจ้งให้ทราบถึงวิธีการสอน คือ จะเตรียมตัวการสอนให้ดี 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ให้ได้มากที่สุด 

ซึ่งสามารถสรปุปัญหาและขอ้เสนอแนะด้านการเรียนการสอน ได้ดังน้ี 
ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

 นักศึกษาคิดไมเ่ป็น   ป้อนคําถามให้คิด 
 ให้นักศึกษาวางแผนเป้าหมายให้เข้ากับการ
เรียนการสอน 
 กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวางแผนอย่างเป็น
ระบบ 
 มีการ Present และทํางานเป็นกลุ่มมากขึ้น

 นักศึกษาไม่อ่านเอกสารทั้งภาษาไทย/
อังกฤษ เอกสาร มคอ.๓ มีลําดับการสอน
ก่อนหลัง นักศกึษาไม่อ่าน 

 ช้ีชวน/เสนอแนะให้นักศกึษาอ่านมากข้ึน 

 การเข้าเรยีนไม่ตรงเวลาของนักศึกษา 
พูดคุยระหว่างอาจารย์สอน กินขนมในระหว่าง
เรียน  

 ควรแนะนํา/สอนนักศึกษาทุกคร้ังที่เข้า
เรียนสาย ให้เกิดความรู้สึกผดิ 

 นักศึกษาไม่จดรายละเอียดที่อาจารย์สอน
หรือพูดในรายวิชา และไม่เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 เน้นการกระจายมีส่วนร่วม ให้ทํางานกลุ่ม
เพ่ิมขึ้น 

 พ้ืนฐานการเรียนน้อยโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ 

 กําหนดให้อ่านและแปลไม่เกิน ๕ หน้า ให้ 
Present ว่าเก่ียวข้องกับอะไร ไม่เกิน ๑๐ นาที 
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ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
  มีเอกสารภาษาอังกฤษให้นักศึกษาปริญญา

โท ภาคปกติอ่านสัก ๒–๓ ช้ินต่อภาคการศึกษา 
เพ่ือเสริมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
ปริญญาโท 

 นักศึกษาศูนย์นอกที่ต้ัง จ.ยะลา ไม่เข้าเรียน 
อาจเน่ืองจากติดภารกิจของราชการ 

 แจ้งนักศึกษาให้ทราบว่า ขาดเรียนได้ไม่เกิน
ก่ีครั้ง จึงจะมีสทิธ์ิสอบปลายภาค 

 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 เน้น Case Study ให้นักศึกษาเรียนรู้ใน
รายวิชาภาคปกติเพ่ิมเติม 
 นักศึกษาภาคปกติ ควรมีการศึกษาดูงานให้
มากขึ้น 

 
๙.๑.๒ ด้านการให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์และคน้คว้าอิสระ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าด้านการให้
คําปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระนั้น จะกําหนดให้นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ก่อน มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา เท่ากับ ๑ : ๑๕ สําหรับหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติส่วนใหญ่จะ
สนับสนุนให้นักศึกษาทําวิทยานิพนธ์ ทั้งน้ี ขอให้ที่ประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 
ซึ่งสามารถสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
 ระบบ e-thesis ของสถาบันยังไม่มีความ
เสถียร ระบบมคีวามยุ่งยาก แต่คณะจําเป็นต้อง
ใช้ระบบดังกล่าว ซึ่งทําให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ต้องกด Summit มากกว่า ๔–๕ 
ครั้ง นักศึกษาจึงจะสามารถลงทะเบียนสอบ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ได้  
 ระบบ e-thesis ยังไม่สามารถจัด 
template ตามรูปแบบของวิทยานิพนธ์ได้ 

 สถาบันควรทําให้ระบบ e-thesis เกิดความ
เสถียรก่อนใช้งานจริง 

 นักศึกษาไม่เข้าใจเรื่องการ Review  โดยไม่
รู้ว่าจะแสดงกรอบแนวคิดอย่างไร 

 เน้นอาจารย์ผู้สอนวิชา การวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิง ให้ความรู้ด้านการ Review แก่
นักศึกษา และควรให้มีการอภิปรายเพ่ิมเติมใน
รายวิชาดังกล่าวด้วย 
 สําหรับวิชาอ่ืน ๆ ควรแทรกการ Review 
และอภิปรายเพ่ิมเติมด้วย จัดเวลาเรียนแทรกใน
วิชา ๑–๒ คาบ 
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ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
  ควรแนะนําให้นักศึกษาเรียนวิชาการ

ค้นคว้าอิสระแทนการทําวิทยานิพนธ์ และควร
พิจารณาว่าวิชาเอกในภาคน้ันๆ สามารถเรยีน
ตรงกับนักศึกษาภาคพิเศษได้หรือไม่ 
 ควรฝึกฝน Logic ให้นักศกึษาได้ฝึกคิด ฝึก
เขียนอย่างสมํ่าเสมอ 

 นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการทํา
วิทยานิพนธ์ ขาดความต้องการการเรียนรู้  ไม่
เกิดความท้าทายที่จะเรียนรู้ 

 ควรสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ 
แสวงหาความรู้ทางวิชาการ ปลูกความคิดใน
การทําวิทยานิพนธ์ ให้เช่ือมโยงการเรียนการ
สอน สามารถนําไปต่อยอดวิทยานิพนธ์ เมื่อ
นักศึกษาพบเจอสิ่งใหม่ เกิดความต้องการศึกษา
ค้นคว้ามากขึ้น 

 นักศึกษาไม่มานําเสนอความก้าวหน้า เมื่อ
ใกล้เวลาสําเร็จการศึกษาจึงมาพบอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 กําหนดให้นักศึกษาเขียนแผนการจัดทํา
วิทยานิพนธ์ และมาแสดงความก้าวหน้าต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ ๆ 
 สร้างระบบการติดตามนักศึกษา ทั้ง 
Facebook, Line รวมท้ังให้เพ่ือนคอยกระตุ้น
เตือน อาจารย์และเจ้าหน้าที่โทรตาม หรืออาจ
ต้องโทรถึงผู้ปกครองของนักศึกษา หากจําเป็น 
 หากเห็นว่านักศึกษาไม่มานําเสนอ
ความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ๒ ภาค
การศึกษาติดต่อกัน ควรปรับให้เรียนวิชาค้นคว้า
อิสระแทน 

 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 คณะควรสร้างคุณภาพวิทยานิพนธ์และการ
ตีพิมพ์บทความของนักศึกษา เพ่ือทําให้เกิดการ
เรียนรู้สําหรับนักศึกษามากขึน้ 

 
๙.๑.๓ ด้านงานวิจัย 

ที่ประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถสรุปปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ดังน้ี 
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ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
งบแผ่นดิน  
 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดซือ้จัดจ้างสําหรับ
การทํางานวิจัยมีจํานวนน้อยเกินไป อาจทํางาน
ไม่ทัน หากมีอาจารย์ของบแผ่นดินในการจดัทํา
งานวิจัยมากขึ้น 

 คณบดีขอหารือกับเลขานุการคณะก่อน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 

 การจัดทํางบแผ่นดิน มีภาษาเขียนเป็น
ทางการ ส่วนจัดทําแผนจะทําล่วงหน้าไม่ได้ มี
ความยืดหยุ่นน้อย  
 แบบฟอรม์ในการเสนอของบ/หลักฐาน
เอกสารแต่ละปีทําไม่เหมือนกัน เปลี่ยนแปลง
บ่อยมาก 
 ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารมาก เช่น 
รายละเอียดการจ้าง เวลาจ้าง ข้อมูลเยอะมาก 

 ควรมีคู่มือระบุขั้นตอนพร้อมเอกสารและ
ระยะเวลาที่ชัดเจนในทุกขั้นตอน เช่น การขอ
อนุมัติบุคคล การยืมเงินทดรอง การจัดซื้อจัด
จ้าง 
 คณะควรต้ังการของบประมาณแผ่นดินมาก
ขึ้น เพ่ือนําเงินเข้าคณะ 
 เวลาเขียน Proposal ควรเขียนให้เข้ากับ
นโยบายของชาติด้วย 
 ควรเขียนแผนงานโดยมีโครงการย่อย ๆ ใน
แผนงานใหญ ่จะทําให้เกิดความหนักแน่นใน
การขอทุนมากกว่า และควรวางแผนการใช้เงิน 

 ต้องมีการเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อนที่จะดําเนินการทุกคร้ัง และต้องเคลียร์เงิน
ทุก ๓–๕ เดือน 

 

 ปัญหา/กฎระเบียบมากเกินไป เช่น 
ค่าอาหารว่างกําหนดราคาไม่เกิน ๓๕ บาทต่อ
หัว 

 

 ห้องสําหรบัทํางานวิจัยของคณะมีไม่
เพียงพอ 

 

 การทํางานวิจัยถือเป็นภาระงานอย่างหน่ึง 
แต่ไม่สามารถนํางานวิจัยมานับเป็นภาระงานได้
จนกว่าจะมีการตีพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ ทําให้มี
อาจารย์ทํางานวิจัยจํานวนน้อย 

 

งบภายนอก  
 ทุน สกว. เมื่อทําเสร็จต้องนําเสนอหลาย
รอบ 

 ควรมีทีม Search หาแหล่งทุนต่าง ๆ 
 ทีมเขียน Proposal หากเขียนแล้วได้ทุน
หรือไม่ มีค่าตอบแทน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ควรมีทีมไปเสนอ (ต่อรอง) 
 

 การเขียนของบประมาณ สํานักงบประมาณ
จะตัดเงิน ๓๐% ของภาพรวมของโครงการ 
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ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
  ควรจ้างนักวิจัยที่มีประสบการณ์การทําวิจัย

โดยตรง โดยทําหน้าที่เขียน Proposal  คณุวุฒิ
ปริญญาเอก และมีทีมผู้ช่วยวิจัย ๒–๓ คน 
คุณวุฒิปริญญาโท การจ้างให้ใช้งบคณะ สว่น
ผู้วิจัยให้รับเงินเดือน และรับโบนัสจากการ
ทํางานวิจัยเพ่ิมเติม 

งบคณะ  
 ควรปรับคา่ตอบแทนระหว่างงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ต่างประเทศกับที่ตีพิมพ์ในประเทศให้ไม่
ต่างกันมาก  

 การวิจัยเกิดมีค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลจริง 
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ในประเทศ ควรปรับเป็น 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 การพิจารณาการปรับเพ่ิมค่าตอบแทน
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในประเทศหรือต่างประเทศ 
ควรยึดจากประกาศของสถาบันเป็นหลัก  

 
๙.๑.๔ ด้านงานบริการวิชาการ 

ที่ประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถสรุปปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ดังน้ี 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
 การจัดอบรมบุคคลภายนอก มีค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าห้องจัดอบรม ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นจาก
สถาบัน เน่ืองจากเป็นการอบรมบุคคลภายนอก 
ดังน้ันในการคิดค่าอบรม จึงต้องคิดราคาที่สูง
เพ่ือให้เกินจุดคุ้มทุน อาจทําให้มีจํานวนคน
อบรมน้อย 

 เสนอแนะให้อาจารย์ทุกท่านควรจัดอบรม
ในสาขาที่ตนเองเช่ียวชาญ เพ่ือคณะจะได้มี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

 
๙.๒ การจัดการความรู้สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

การจัดการความรู้สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน นําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละกลุ่ม
งาน ตามโครงสร้างอัตรากําลัง สํานักงานเลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
๕ กลุ่มงาน ดังน้ี 

๑) กลุ่มงานบริหารและธุรการ นําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการ
เบิกจ่ายวัสดุ  

๒) กลุ่มงานการเงินและพัสดุ นําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการ
จัดทําคําขอต้ังงบประมาณประจําปี 

๓) กลุ่มงานการศึกษา นําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับกระบวนการ
การศึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
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๔) กลุ่มงานแผนและพัฒนา นําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการ
ติดตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

๕) กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ นําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนว
ปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดทําข้อมูลสารสนเทศงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 
๙.๒.๑ กลุ่มงานบริหารและธุรการ 

กลุ่มงานบริหารและธุรการ นําเสนอ “แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเบิกจ่ายวัสดุ” ต้ังแต่
ขั้นตอนการปฏิบัติการเบิกจ่ายวัสดุ ประโยชน์ของระบบการเบิกจ่าย ปัญหาการเบิกจ่าย ข้อเสนอแนะ 
และปรับปรุงการทํางานของกลุ่มอ่ืน ๆ  

 
เริ่มต้น

ผู้เบิกตรวจสอบวัสดุ

กรอกแบบฟอร์มการเบิกวัสดุ

ย่ืนแบบฟอร์มการเบิกวัสดุ

เสนอผู้บริหาร

ส่งมอบวัสดุและบันทึกข้อมูลการเบิก

ตรวจนับวัสดุคงเหลือ

ส้ินสุด

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

 
 
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุ 
 ผู้ที่จะเบิกวัสดุควรตรวจสอบวัสดุที่ต้องการเบิกในระบบก่อนทุกคร้ัง 
 ผู้เบิกกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่ต้องการเบิก 
 ผู้เบิกย่ืนแบบฟอร์มการเบิกให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลการเบิกวัสดุ 
 เจ้าหน้าที่ดูแลวัสดุเสนอแบบฟอร์มการเบิกให้ผู้บริหารพิจารณา 
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 รับแบบฟอร์มการเบิกวัสดุคืนจากผู้บริหาร กรณีผู้บริหารไม่อนุมัติ (แจ้งผู้เบิกทราบ
ทันที) / ถ้าผู้บริหารอนุมัติ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลส่งมอบวัสดุ พร้อมให้ลงลายมือขื่อรับในแบบฟอร์มการเบิก 

 เจ้าหน้าที่ดูแลวัสดุบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายลงในฐานข้อมูล (ทุกวัน) 
 เจ้าหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบวัสดุ ตรวจนับวัสดุคงเหลือทุกวัน / เสนอที่ประชุม

เจ้าหน้าที่คณะทุกเดือน / สรุปยอดคงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ  
หมายเหตุ การเบิกจ่ายวัสดุ วันละ ๒ รอบ รอบเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. รอบบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ น. 
(ยกเว้นในกรณีเร่งด่วน) 

ประโยชน์ของระบบการเบิกจ่าย 
 ทําให้ทราบจํานวนวัสดุคงเหลือ 
 ทําให้ทราบจํานวนวัสดุที่เบิกจ่ายมากที่สุด 
 สะดวกในการจัดซื้อวัสดุในแต่ละไตรมาส 

ปัญหาการเบิกจ่าย 
 บางช่วงเวลาวัสดุขาดสต๊อก เช่น หมึกพิมพ์กับซองจดหมาย (ในช่วงเวลามีกิจกรรม

ประชุม ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฯลฯ) 
 ความหลากหลายของเคร่ืองพิมพ์/เครื่องโทรสาร 

ข้อเสนอแนะ 
 คุณภาพของซองจดหมาย (บางเกินไป) 

ปรับปรุงการทํางานของกลุ่มอ่ืน ๆ 
 การถ่ายเอกสารของแต่ละกลุ่มงาน กรณีเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารลา/ไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ในช่วงเวลาน้ัน ขอให้แต่ละกลุ่มงานรับผิดชอบถ่ายเอกสารกันเอง 
 

๙.๒.๒ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ 
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ นําเสนอ “แนวปฏิบัติที่ ดีเ ก่ียวกับการจัดทําคําขอตั้ง

งบประมาณประจําปี” ต้ังแต่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประโยชน์ของการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงการทํางานของกลุ่มอ่ืน ๆ  
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เริ่มต้น

รับหนังสือเวียน

ดําเนินการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรอกข้อมูลรายรับจริง

กรอกข้อมูลงบประมาณการรายจ่าย

ประมาณการรายรับของหน่วยงาน

กรอกข้อมูลรายจ่ายจริง

พิจารณาอนุมัติ

กรอกข้อมูลสรุปงบประมาณจําแนกตาม
ประเภทงบประมาณ/หมวดรายจ่าย

อนุมัติ

กรอกข้อมูลรายละเอียดงบประมาณจําแนกตาม
ประเภท วัตถุประสงค์ของค่าใช้จ่าย จําแนกตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบัน

สรุปคําขอตั้งงบประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจําปี

เสนอหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ

นําเสนอที่ประชุมผู้บริหารคณะ

ส้ินสุด

นําเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการบริหารเงินทุนคณะพิจารณา

พิจารณาอนุมัติ

นําเสนอที่ประชุมอาจารย์คณะ/กรรมการประจําคณะ

พิจารณาอนุมัติ

จัดทําบันทึกขอส่งคําขอต้ังงบประมาณประจําปี
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ขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ 
 รับหนังสือเวียน คณะรับหนังสือเวียนการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณประจําปี 

(ประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปี) จากกองแผนงาน โดยผ่านเลขานุการคณะและหัวหน้ากลุ่ม
งาน  

 ดําเนินการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทําคําขอต้ัง
งบประมาณประจําปี ในระบบ ICS/เอกสารส่วนร่วม-กองแผนงาน/กลุ่มงานงบประมาณ/คําขอต้ัง
งบประมาณ ตามประเภทของแหล่งเงิน ได้แก่ คําขอต้ังงบประมาณเงินรายได้ คําขอต้ังงบประมาณ
เงินทุนคณะ คําขอต้ังงบประมาณหลักสูตรปริญญาโท คําขอต้ังงบประมาณหลักสูตรปริญญาเอก และ
คําขอต้ังงบประมาณเงินกิจกรรมพิเศษ 

 กรอกข้อมูลรายรับจริง กรอกข้อมูลรายรับในแบบฟอร์ม แบบ ร.๑–๑ ประกอบด้วย 
ข้อมูลรายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยนําข้อมูลจากกองคลังและพัสดุ ได้แก่ สรุปเงินเหลือจ่ายประจําปี 
และข้อมูลรายรับจริง ๖ เดือน (ตุลาคม–มีนาคม) ของปีปัจจุบัน โดยนําตัวเลขมาจากระบบ MIS 

 ประมาณการรายรับของหน่วยงาน ประมาณการรายรับของปีที่ขอต้ังงบประมาณ 
หากเป็นงบหลักสูตรภาคพิเศษ งบกิจกรรมพิเศษจะคํานวณจากนักศึกษาปัจจุบันที่มีอยู่ และนักศึกษา
ตามแผนการรับนักศึกษา ส่วนงบประมาณเงินทุนคณะ จะคํานวณจากเงินเหลือจ่ายประจําปีของ
หลักสูตรภาคพิเศษ เงินรายรับจากงานวิจัยผ่านศูนย์บริการวิชาการ เงินรายรับจากการจัดฝึกอบรม 
ดอกเบ้ียเงินฝาก เป็นต้น สําหรับงบประมาณเงินรายได้ ไม่ต้องประมาณการรายรับ 

 กรอกข้อมูลรายจ่ายจริง กรอกข้อมูลรายจ่ายจริงของปีที่ผ่านมา โดยนําข้อมูลจาก
กองคลังและพัสดุ ได้แก่ สรุปเงินเหลือจ่ายประจําปี และข้อมูลรายจ่ายจริง ๖ เดือน (ตุลาคม–มีนาคม) 
ของปีปัจจุบัน โดยนําตัวเลขมาจากระบบ MIS 

 กรอกข้อมูลประมาณการรายจ่าย กรอกข้อมูลประมาณการรายจ่ายในแบบฟอร์ม
งบบุคลากร แบบ ง.๑–๒ หมวดค่าจ้างช่ัวคราว งบดําเนินงาน แบบ ง.๒ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย 
และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค งบเงินอุดหนุน แบบ ง.๔ หมวดเงินอุดหนุน 

 กรอกข้อมูลสรุปงบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ/หมวดรายจ่าย 
กรอกข้อมูลสรุปงบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ/หมวดรายจ่าย ในฟอร์ม แบบ ง.สรุป–๑ 

 กรอกข้อมูลรายละเอียดงบประมาณจําแนกตามประเภทวัตถุประสงค์ของ
ค่าใช้จ่าย จําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบัน กรอกข้อมูลรายละเอียดงบประมาณ
จําแนกตามประเภทวัตถุประสงค์ของค่าใช้จ่ายในฟอร์ม แบบ ง.สรุป–๒ 

 สรุปคําขอตั้งประมาณการรายรับ–รายจ่ายประจําปี กรอกข้อมูลสรุปคําขอตั้ง
งบประมาณการรายรับ–รายจ่ายประจําปี  

 เสนอหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุตรวจสอบแก้ไข เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน
การเงินและพัสดุตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแก้ไข 

 นําเสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหารคณะ (คณบดี รองคณบดี ผู้อํานวยการหลักสูตร 
และเลขานุการคณะ)  

 แก้ไขข้อมูลตามมติที่ประชุม แก้ไขข้อมูลตามมติที่ประชุมและตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
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 นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารเงินทุนคณะ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารเงินทุนคณะพิจารณา
งบประมาณที่ขอจัดต้ัง  

 แก้ไขข้อมูลตามมติที่ประชุม แก้ไขข้อมูลตามมติที่ประชุมและตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

 นําเสนอเข้าที่ประชุมอาจารย์คณะ/กรรมการประจําคณะ อาจารย์คณะและ
กรรมการประจําคณะพิจารณางบประมาณที่ขอจัดต้ัง 

 แก้ไขข้อมูลตามมติที่ประชุม (ถ้ามี) แก้ไขข้อมูลตามมติที่ประชุมและตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 ทําบันทึกส่งคําขอต้ังงบประมาณประจําปี ทําบันทึกส่งคําขอต้ังงบประมาณ
ประจําปี พร้อมส่ง File ทาง e–mail โดยงบเงินรายได้ งบเงินทุนคณะ ส่งกองแผนงาน ส่วนงบ
หลักสูตรปริญญาโท/ปริญญาเอก งบกิจกรรมพิเศษ ส่งกองบริการการศึกษา 

ประโยชน์ของการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ 
 มีการวางแผนการทํางานที่เป็นกระบวนการ ดังน้ี  
 ต้ังงบประมาณการรายรับ–รายจ่ายของปีที่ขอต้ังงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลจริง ณ 

ปัจจุบัน 
 ในการต้ังงบประมาณของปีที่ขอต้ัง มีการเปรียบเทียบกับข้อมูลรายรับ–รายจ่ายจริง

ในปีที่ผ่านมา และรายจ่ายจริงในปีปัจจุบัน 
 มีการประชุมผู้บริหารคณะพิจารณาเบ้ืองต้นก่อนนําเสนอคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
 มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องไว้อย่างไม่เป็นทางการ เช่น ส่ง e–mail 

ให้ก่อน 
 สามารถส่งคําของบประมาณประจําปีได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีข้อมูล

ถูกต้องแก้ไขน้อยที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
 มีการวิเคราะห์ การคาดการณ์ การจัดต้ังคําของบประมาณ ในกรณีที่มีรายจ่าย

เพ่ิมขึ้น 
 มีการวิเคราะห์ การคาดการณ์ การจัดต้ังคําของบประมาณ ในกรณีที่จํานวน

นักศึกษาลดลง 

ปรับปรุงการทํางานของกลุ่มอ่ืน ๆ 
 ส่งเอกสารให้กลุ่มการเงินเร็วขึ้น เช่น ใบเสร็จรับเงินกิจกรรมพิเศษของนักศึกษา

เพราะจะเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างช้าไปด้วย 
 ส่งหนังสือเชิญบรรยาย หรือคําสั่งแต่งต้ังกรรมการสอบวิทยานิพนธ์กระช้ัน มีผลให้

เบิกจ่ายช้า 
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๙.๒.๓ กลุ่มงานการศึกษา 
กลุ่มงานการศึกษา นําเสนอ “แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับกระบวนการการศึกษาวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก” ต้ังแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก การสอบหัวข้อ
และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การจัดทําวิทยานิพนธ์เมื่อลงทะเบียนส่วนที่ ๒ แล้ว การสอบวิทยานิพนธ์
และการสําเร็จการศึกษา  

การลงทะเบียนวิทยานิพนธส์่วนแรก 
 

ปริญญาเอก

๑) แผน ๑.๑ สอบ QE ผ่าน
    แผน ๒.๑ เรียน Course Work
    วิชาหลักและวิชาเอก ครบถ้วน
    และสอบ QE ผ่าน
๒) มีเกรดเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ คะแนน

ปริญญาโท

๑) แผน ก และแผน ข เรียน Course    
    Work ในวิชาหลักและวิชาเอก 
    ครบถ้วน
๒) มีเกรดเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ คะแนน
* ไม่นับวิชาเลือก

นักศึกษารับผล
การศึกษา*

ผ่าน “S”

จบกระบวนการ

ลงทะเบียนเรียน

เรียนในรายวิชาและจัดทําหัวข้อ

นําเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ทาบทามเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ประจําวิชา

คณะส่งผลการศึกษา

นักศึกษาลงทะเบียนใหม่
ภายใน ๑ สัปดาห์

ไม่ผ่าน “U”

*กรณีส่งผล “I” ต้องทํางานให้
เสร็จส้ินภายใน ๖๐ วันนับจาก

วันส่งผลการศึกษา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

  
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก 
กระบวนการ นักศึกษา คณะ 

 การจัดการเรียนการสอน ลงทะเบียนเรียนวิชา
วิทยานิพนธ์ส่วนแรก 

จัดการเรียนการสอน
ครอบคลุมสาระสําคัญตามข้อ 
๓.๑ 

 ระหว่างเรียน จัดทําหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ (บทที่ ๑–๓) 

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่
จะกําหนดให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา ควบคุมดูแลและให้
คําแนะนําร่วมกัน 

 เสนอหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ 

เสนอต่ออาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่จะกําหนดให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจ
รวมถึงกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

การอนุมัติให้ผา่นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ให้เป็นตาม
ข้อกําหนดของคณะ/หลักสูตร 
จัดทําแบบรายงานผลการเสนอ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
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กระบวนการ นักศึกษา คณะ 
 ประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์
ส่วนแรกและการออกผล
การศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์ 

กรณีผ่านหัวขอ้ ผลเป็น “S”  
 เตรียมสอบหัวข้อและเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ และนําบทที่ 
๑–๓ ตรวจอักขราวิสุทธ์ิ 
 เตรียมชุดกรรมการสอบ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
โดยคําแนะนําจากอาจารย์ที่
กําหนดให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 ลงทะเบียนส่วนที่ ๒ ภายใน 
๒ สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับ
อนุมัติผลการสอบหัวข้อและ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

ออกเกรดโดยอาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์ทีจ่ะกําหนดให้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอ
คณบดีอนุมัติ 

 กรณีไม่ผ่านหวัข้อ ผลเป็น 
“U” 
 ลงเรียนใหม่ภาคถัดไป โดย
ลงทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห์ 
นับจากวันประกาศผล 

ออกเกรดโดยอาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์ทีจ่ะกําหนดให้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอ
คณบดีอนุมัติ 

 ส่งผลการศกึษา  ส่งผลการศึกษาเป็นไปตาม
กําหนดวันส่งผลการสอบตาม
ปฏิทินการศึกษา 

 กรณีส่งผล “I” นักศึกษาทํางานที่ได้รับ
มอบหมายให้เสร็จสิ้นภายใน 
๖๐ วันนับจากวันที่อาจารย์
ส่งผลการศึกษา มิฉะน้ันให้ถอื
เป็น “F” 

กําหนดการแก้ผล “I” ภายใน 
๖๐ วัน การขยายเวลาแก้ผล
จะต้องได้รับอนุมัติกรณีพิเศษ
จากคณบดี ขยายได้ไม่เกิน ๓๐ 
วัน 
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การสอบหัวขอ้และเค้าโครงวิทยานพินธ ์
 

แจ้งผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ส่วนแรก

จัดทําบทท่ี ๑-๓ ในระบบ 
e-thesis

อาจารย์ท่ีปรึกษา
อนุมัติ

นักศึกษาย่ืนขอสอบใน
ระบบ e-thesis

นักศึกษาย่ืนคําร้องขอสอบ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

คณะจัดทําคําส่ังแต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ตรวจอักขราวิสุทธิ์
/Turnitin คร้ังที่ ๑

อนุมัติผล
การตรวจ

จัดสอบหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์

คณะกรรมการ
ให้ผลการสอบ

คณบดีลงนามอนุมัติผล

เจ้าหน้าท่ีอนุมัติผลใน
ระบบ e-thesis

นักศึกษาเขียนคําร้องขอ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่ ๒

แก้ไขใหม่

คณะรวบรวมเอกสารและ
ส่งบันทึกขอลงทะเบียน

กองบริการ
การศึกษา

ตรวจสอบเอกสาร

กองบริการการศึกษาเปิด
ระบบและคณะทําการ

ลงทะเบียน

แจ้งผลการลงทะเบียน

พิมพ์ใบเสร็จและชําระ
ค่าลงทะเบียน

เสร็จส้ินกระบวนการสอบ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

 
 
ขั้นตอนการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

กระบวนการ นักศึกษา คณะ 
 จัดทําบทท่ี ๑–๓ นักศึกษาจัดทาํวิทยานิพนธ์บท

ที่ ๑–๓ และเข้ารับการปรึกษา
วิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่
กําหนดให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา 

 

 ตรวจการคัดลอก ส่งตรวจครั้งที่ ๑ (บทที่ ๑–๓) 
 ภาษาไทย (อักขราวิสุทธ์ิ) 
 ภาษาอังกฤษ (Turnitin) 
กรณีตรวจไม่ผา่น นักศึกษาไม่
มีสิทธ์ิสอบหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ โดยทั้งน้ีนักศึกษา
ต้องดําเนินการแก้ไขและตรวจ
การคัดลอกให้ผ่าน 

อาจารย์ที่จะกําหนดให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ตรวจผลการคดัลอกและลง
นามในบันทึกผลตรวจใน
แบบฟอร์มที่สถาบันกําหนด 
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กระบวนการ นักศึกษา คณะ 
 จัดทําคําสั่ง   แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 
 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
จะต้องประกอบด้วย อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
กรรมการอ่ืนอีกรวมกันไม่น้อย
กว่า ๓ คน* 

 จัดสอบหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ 

สอบ ต่อ คณะกรรมการสอบ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบพิจารณาลง
นามอนุมัติผลการสอบตาม
แบบบันทึกผลการสอบหัวข้อ
และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตาม
แบบที่คณะกําหนด 

 ส่งผลการสอบ  แก้ไขบทที ่๑–๓ ตาม
ข้อเสนอของกรรมการสอบ 
(กรณีมีการแก้ไข) 
 ปริ้นผลการตรวจการ
คัดลอกวิทยานิพนธ์ บันทึกใน
แบบตรวจการคัดลอก
วิทยานิพนธ์ และเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาตรวจและลงนาม 
 เขียนคําร้องขอลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ 

ส่งเอกสารประกอบการ
ลงทะเบียนส่วนที่ ๒ ไปยังกอง
บริการการศึกษาเพ่ือเปิดระบบ
การลงทะเบียน โดยมีเอกสาร
ดังน้ี 
 ผลการตรวจอักขราวิสุทธ์ิ 
(บทที่ ๑–๓) 
 แบบรายงานผลการสอบ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ 
 ใบคําร้องขอลงทะเบียนของ
นักศึกษา 

 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ส่วนที่ ๒ 

 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก 
ภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันที่
ได้รับอนุมัติผลการสอบหัวข้อ
และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จาก
คณบดี 
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การจัดทําวิทยานิพนธเ์ม่ือลงทะเบียนส่วนที่ ๒ แล้ว 
 

เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

จัดทําแผนการทําวิทยานิพนธ์

ดําเนินการตามแผน

เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณา

จบ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

รายงานความก้าวหน้า

อาจารย์
พิจารณาผล

บันทึกผลในแบบรายงาน
ความก้าวหน้า

นักศึกษาปริญญาโทดําเนินการ
ตามแผนต่อไป

แก้ไขใหม่

เริ่ม

คณะยื่นคําร้องไปยังกองบริการ
การศึกษา

กองบริการการศึกษาเปิดระบบและ
คณะทําการลงทะเบียน

กรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้า
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา

นักศึกษา
ขอเข้าพบ

นักศึกษาปริญญาเอกลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ส่วนต่อเนื่อง

นักศึกษาเขียนคําร้องขอลงทะเบียน

คณะแจ้งผลการลงทะเบียน

นักศึกษาพิมพ์ใบเสร็จและ
ชําระค่าลงทะเบียน

จบ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

นักศึกษาย่ืนคําร้องขอลาพัก

คณะย่ืนคําร้องไปยัง
กองบริการการศึกษา

นักศึกษาชําระค่ารักษา
สถานภาพ/พักการศึกษา

กรณีนักศึกษาพร้อมเข้าพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษา

ย่ืนคําร้องต่อคณบดี

คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะอาจยกเลิกคําส่ังแต่งตั้ง
อาจารย์ท่ีปรึกษาในกรณีที่

๑) นักศึกษาลาพัก
การศึกษา ๒ ภาค 

ติดต่อกัน

๒) ไม่ดําเนินการตาม
แผนและไม่เข้าพบ
อาจารย์ ๑ ภาค

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

 

 
ขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ์เม่ือลงทะเบียนส่วนที่ ๒ แล้ว 

กระบวนการ นักศึกษา คณะ 
 ขอคําปรึกษา ขอคําปรึกษาในการทํา

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษา 

 จัดทําแผน จัดทําแผนการทําวิทยานิพนธ์  
 พิจารณาแผนการทํา
วิทยานิพนธ์ 

 อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 
 เห็นชอบ  ดําเนินการ
ต่อ 
 ไม่เห็นชอบ  นักศึกษา
ขอคําปรึกษาและปรับแก้แผน 
และเสนอพิจารณาใหม ่
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กระบวนการ นักศึกษา คณะ 
 เข้าพบและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

เข้าพบอาจารย์และรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนการทาํ
วิทยานิพนธ์ 
 รายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร* 

อาจารย์ประเมินความก้าวหน้า 
และบันทึกในแบบการให้
คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ (และ
บันทึกในแบบรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ตาม
แบบฟอร์มที่คณะจัดทํา) 

 กรณีไมส่ามารถเข้าพบและ
รายงานผลการดําเนินงาน 

ย่ืนคําร้องลาพักการศึกษา
เสนอต่อคณบดี โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

คณะอาจยกเลิกคําสั่งการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาในกรณ ี
 นักศึกษาลาพักการศึกษา ๒ 
ภาคติดต่อกัน 
 นักศึกษาไมดํ่าเนินการตาม
แผนการทําวิทยานิพนธ์ โดยไม่
เข้าพบอาจารย์ภายใน ๑ ภาค 
และอาจารย์แสดงความจํานง
ขอยกเลิกการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา 

 กรณีนักศึกษาพร้อมเข้าพบ
และดําเนินการตามแผน 

 ย่ืนคําร้องต่อคณบดี โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาเสนอคณะ 
 ดําเนินการตามแผนการ
ทําวิทยานิพนธ์และรายงานผล
การดําเนินงานตามแผน 

 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 อาจารย์ประเมิน
ความก้าวหน้าและบันทึกใน
แบบการให้คําปรึกษา
วิทยานิพนธ์ (และแบบรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
ตามแบบฟอร์มที่คณะจัดทํา) 

* ระดับปริญญาเอก นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าก่อนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในหน่วย
กิตต่อไปทุกคร้ัง 
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การสอบวิทยานิพนธ์และการสําเร็จการศกึษา 
 

เริ่ม

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
และวิทยานิพนธ์ครบถ้วน

ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

จัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ในระบบ e-thesis

อาจารย์
พิจารณาผล

สําเร็จการศึกษา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ตรวจอักขราวิสุทธิ์
/Turnitin คร้ังที่ ๒

นักศึกษาย่ืนคําร้องขอสอบ
ป้องกันและแจ้งวันสอบ

คณะจัดทําคําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบป้องกัน
และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

กรณีสอบไม่ผ่าน

จัดสอบ
วิทยานิพนธ์

นักศึกษาแก้ไขเล่มวิทยานิพนธ์

ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์

นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์

นักศึกษาขอสําเร็จการศึกษา
และส่งเอกสารประกอบ

คณะแจ้งตรวจพันธะและ
ตรวจสอบคุณสมบัติตาม

ข้อบังคับ สพบ.

คณะตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสาร

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์

คณะอนุมัติผลในระบบ 
e-thesis

จัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ไปยัง

กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้อง

รับแจ้งอนุมัติปริญญาจาก
กองบริการการศึกษา

คณะขออนุมัติปริญญาให้กับ
นักศึกษา

นักศึกษารับผลอนุมัติการสําเร็จ
การศึกษาจากสภาสถาบัน

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

 
 

ขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ์เม่ือลงทะเบียนส่วนที่ ๒ แล้ว 
กระบวนการ นักศึกษา คณะ 

 ก่อนสอบวิทยานิพนธ์  ลงทะเบียนรายวิชา
ครบถ้วน 
 จัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์เรียบรอ้ยแล้ว (๕ บท) 
 จัดทําบทความวิจัยและส่ง
บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารที่สถาบันและคณะ
กําหนด (วารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ ที่อยู่ในฐานะ 
TCI๑)  
 รอรับแบบตอบรับการ
ตีพิมพ์เพ่ือประกอบการขอ
อนุมัติสําเร็จการศึกษา 
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กระบวนการ นักศึกษา คณะ 
 ตรวจการคัดลอก  ส่งตรวจครั้งที่ ๒ (๕ บท) 

 ภาษาไทย (อักขราวิสุทธ์ิ) 
 ภาษาอังกฤษ (Turnitin) 
 ส่งผลตรวจการคัดลอกใน
แบบฟอร์มที่สถาบันกําหนด 

อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกผลการ
ตรวจในแบบฟอร์มที่สถาบัน
กําหนด (ลงนาม) (กรณีตรวจ
ไม่ผ่าน นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิสอบ
วิทยานิพนธ์) โดยทั้งน้ี
นักศึกษาต้องดําเนินการแก้ไข
และตรวจการคัดลอกให้ผ่าน 

 แต่งต้ังกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

 เตรียมชุดคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ พร้อม
กําหนดวัน เวลา และสถานที่
จัดสอบ 
 ตรวจสอบคุณสมบัติ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน 
และ สกอ. กําหนด 
 แจ้งชุดคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ เพ่ือจัดทําคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ไปยังคณะ 

จัดทําคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ (ตามข้อบังคับ
สถาบันให้แต่งต้ังอาจารย์
ประจําและผู้ทรงภายนอก 
ประกอบด้วย ประธานและ
กรรมการอ่ืนไม่น้อยกว่า ๓ 
คน/อาจารย์ที่ปรึกษาต้องไม่
เป็นประธานและต้องเข้าสอบ
ด้วยทุกคร้ัง) 

 จัดสอบ  ดําเนินการสอบ
วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ 
 รับฟังผลการสอบ 

ต้องประกาศสถานที่ และวัน
เวลาสอบโดยเปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

 ตรวจรูปแบบ  กรณีสอบผ่านตาม
ข้อกําหนดของหลักสูตร 
 ผ่านโดยให้แก้ไข นักศึกษา
แก้ไขเล่มให้เสร็จสมบูรณแ์ละ
ส่งเล่มให้สํานักบรรณสารการ
พัฒนาตรวจรูปแบบ 

ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้สํานัก
บรรณสารการพัฒนาตรวจ
รูปแบบตามที่สถาบัน 
 รอผลการแจ้งตรวจรูปแบบ 
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กระบวนการ นักศึกษา คณะ 
 ขออนุมัติปริญญา  นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามข้อบังคับ สพบ. 
 สํานักบรรณสารการพัฒนา
แจ้งผลการตรวจรูปแบบให้
คณะทราบ 
 คณะส่งบันทึก ขอส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กองบริการการศึกษา โดยมี
เอกสารแนบดังน้ี 
 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ๑ 

เล่ม 
 หน้าอนุมัติ ๑ ฉบับ 
 บทคัดย่อภาษาไทย ๑ ฉบับ 
 Abstract ๑ ฉบับ 
 หนังสือแจ้งผลการตรวจ

รูปแบบ ๑ ฉบับ 
 แบบรายงานการเผยแพร่

วิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ 
 แบบบันทึกการให้คําปรึกษา

ของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ 

 หนังสือตอบรับการตีพิมพ์
บทความ ๑ ฉบับ 

 ข้อตกลงในการขออนุญาต
ให้จัดทําและเผยแพร่
วิทยานิพนธ์ในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์๑ ฉบับ 

 แบบรับรองผลการตรวจการ
คัดลอกวิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ 

 หนังสือรับรองความถูกต้อง 
พร้อม CD ๑ แผ่น 

 การอนุมัติปริญญา  รอผลการอนุมัติปริญญา
จากสภาสถาบัน 
 แจ้งความจํานงรับปริญญา 
(แจ้ง  Online)  
 ชําระค่ารับปริญญา 

คณะส่งบันทึกขออนุมัติ
ปริญญาไปยังกองบริการ
การศึกษา เพ่ือเสนอสภา
สถาบันอนุมัติ 
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๙.๒.๔ กลุ่มงานแผนและพัฒนา 
กลุ่มงานแผนและพัฒนา นําเสนอ “แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการติดตามตัวช้ีวัดและค่า

เป้าหมาย” กระบวนการติดตามตัวช้ีวัด และสิ่งที่คาดหวัง  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประกอบด้วย 
 คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 แผนพัฒนาคุณภาพ ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐–๒๕๖๒ 
 โครงการสนับสนุนแผนกลยุทธ์คณะ ๔ ปี 
 คะแนนประเมินการประเมินหน่วยงานดีเด่น 
 รายงาน Common Data Set (ระบบ CHE–QA สกอ.ทุกปีการศึกษา) 

กระบวนการติดตามตัวชี้วัด 
 แจ้งผู้รับผิดชอบ กําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวช้ีวัด กําหนดระยะเวลาการรายงาน

ตัวช้ีวัด และเอกสาร/หลักฐาน (อยู่ระหว่างการปรับปรุงวิธีการ) 
 ติดตามรอบระยะเวลาดําเนินการ กําหนดรอบการประชุม กําหนดระยะเวลาการ

ติดตามตัวช้ีวัด (รอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน) กําหนดระยะเวลาการรวบรวมตัวช้ีวัด (แจ้งให้ทราบ
อย่างน้อย ๑ เดือน) และสรุปผลตัวช้ีวัด เสนอเลขานุการและรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพ่ือ
พิจารณาเบ้ืองต้น 

 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลต่อที่ประชุมที่เก่ียวข้อง แก้ไข/ปรับปรุง 
ตามมติที่ประชุม และดําเนินการตามมติที่ประชุม 

 ส่งข้อมูลตัวชี้วัดผลการดําเนินการ ส่งข้อมูลตัวช้ีวัดตามเวลาที่กําหนด ลงข้อมูลใน
ระบบ SMS และเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการรายงาน (ถ้ามี) 

สิ่งที่คาดหวัง (Best Practice) 
 ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร จํานวน ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ถูกต้อง 

ครบถ้วน ข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Update๑) เข้าใจง่าย และทันเวลา 

ความคาดหวังด้านการเก็บและจัดการข้อมูล 
 ข้อมูลโครงการที่ดําเนินการ 
 ข้อมูลเป็นปัจจุบันเก่ียวกับอาจารย์ 
 ข้อมูลเป็นปัจจุบันของคณะ 

 
๙.๒.๕ กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ 

กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ นําเสนอ “แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการ
จัดทําข้อมูลสารสนเทศงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ” ต้ังแต่ขอบเขตการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดโครงการ กรอบแนวความคิด แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 ข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัย  
 ข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 
 ข้อมูลสารสนเทศบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ 
 ข้อมูลสารสนเทศด้านตํารา 
 ข้อมูลสารสนเทศด้านงานบริการวิชาการ (รวมทั้งที่เก็บเงิน) 
 ข้อมูลสารสนเทศรายงานการประชุม กกวจ. และ กกวช.  

ตัวชี้วัดโครงการ 
ด้านผลผลิต (Output) 
 มีจํานวนข้อมูลสารสนเทศ ๕ รายการ 
 มีรายงานการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศด้านงานสนับสนุนงานวิจัย

และบริการวิชาการ 
ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้บริหารของคณะนําผลสรุปและข้อเสนอแนะไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ด้านการงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 เป็นตัวอย่างให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

กรอบแนวความคิด 
 ข้อมูลสารสนเทศงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้แก่ ข้อมูล

สารสนเทศด้านงานวิจัย ข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ข้อมูล
สารสนเทศบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ ข้อมูลสารสนเทศด้านตํารา ข้อมูลสารสนเทศด้านงาน
บริการวิชาการ (ที่เก็บค่าธรรมเนียม) และข้อมูลสารสนเทศรายงานการประชุม กกวจ. และ กกวช. 

 กระบวนการ ได้แก่ จําแนกข้อมูล เรียบเรียงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูล เก็บรักษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และทบทวนข้อมูลที่มีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

 รายการสารสนเทศงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้แก่ ข้อมูล
สารสนเทศด้านงานวิจัย ข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ข้อมูล
สารสนเทศด้านบทความวิชาการตีพิมพ์ ข้อมูลสารสนเทศด้านงานเขียนตํารา ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การบริการวิชาการ และข้อมูลสารสนเทศรายงานการประชุม กกวจ. และ กกวช. 

 คุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน (Outcome) ได้แก่ เ พ่ิมคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และยกระดับการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการ
งานวิจัย การตีพิมพ์ งานเขียนตํารา และงานบริการวิชาการ ตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ การ
เขียนรายงาน AUN–QA การจัดทํารายงานประจําปี และภาระงานอาจารย์ (งานวิจัย) 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 
 นําเสนอข้อมูลได้ทันรอบเวลาที่หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องนําไปใช้ประโยชน์ 
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 พัฒนาไปจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในโปรแกรมอ่ืน ๆ เช่น โปรแกรมฐานข้อมูล 
Access ฯลฯ 

ปรับปรุงการทํางานของกลุ่มอ่ืน ๆ 
 กลุ่มงานแผนและพัฒนา เวลาขอข้อมูลต้องให้เวลาด้วย 
 กลุ่มงานการศึกษา ตรงเวลามีเวลาให้ดําเนินการเรื่องภาระงาน 
 กลุ่มงานบริหารและธุรการ เวลาขอข้อมูลต้องให้เวลาด้วย 
 กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ขอข้อมูลได้ตรงเวลาดี รายงาน กกวจ. และ กกวช. 

ข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มงานแผนและพัฒนา ข้อมูลตัวช้ีวัด คํารับรองการปฏิบัติราชการ ทุก ๖, ๙ และ 

๑๒ เดือน ควรเตรียมก่อนล่วงหน้า ๑ เดือน 
 กลุ่มบริหารและธุรการ ภาระงานอาจารย์ ทุก ๕ และ ๑๑ เดือน  
 กลุ่มงานการเงินและพัสดุ แผนพัฒนาอาจารย์ (วิจัย, ตํารา, พัฒนาตนเอง) จะขอ

ข้อมูลต้ังงบประมาณช่วงเมษายน ควรให้ก่อนล่วงหน้า ๑ เดือน และงบกลางปีหลังมกราคม ว่ามี
ข้อมูลอาจารย์เปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

 กลุ่มงานการศึกษา ผลงานอาจารย์ประจําหลักสูตร ในช่วงสิงหาคม SAR ควรส่ง
ก่อนล่วงหน้า ๑ เดือน 
 

 



บรรณานุกรม 
 
http://203.131.210.88/km01/index.php/2014-07-05-11-21-31/km 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ขออนุมัตจิัดโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการความรู้
ภายในองค์การเพื่อสนับสนุนการทํางานตามมาตรฐานสากล  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ภาคผนวก ข 
 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การ
เพื่อสนับสนุนการทํางานตามมาตรฐานสากล  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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ภาคผนวก ค 
 

สรุปการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม 
โครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การ 
เพื่อสนับสนุนการทํางานตามมาตรฐานสากล  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สรุปการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การ 
เพื่อสนับสนุนการทํางานตามมาตรฐานสากล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อม สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 
วันจันทรท์ี่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

ณ ห้องประชมุ ๑ และห้องอเนกประสงค ์อาคารนวมินทราธริาช สถาบันบัณฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์  

–––––––––––––––––– 
หัวข้อการประเมิน 

หัวข้อการประเมิน X S.D.  ระดับ
ด้านการจัดโครงการ ๔.๒๙ .๕๑๙ ดี 
ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ๔.๓๓ .๖๔๖ ดี 
ด้านเจ้าหน้าท่ี/วิทยากร/พิธีกร ๔.๓๘ .๖๐๑ ดี 
ด้านคุณภาพ ๔.๓๕ .๕๔๕ ดี 
สรุปภาพรวม ๔.๓๔ .๕๑๒ ดี 

 
ด้านการจัดโครงการ 

รายการ X S.D.  ระดับ
สถานท่ีจัดโครงการมีความเหมาะสม ๔.๓๕ .๔๘๕ ดี 
ระยะเวลาของการจัดโครงการมีความเหมาะสม ๔.๓๕ .๗๔๕ ดี 
บรรยากาศการจดัโครงการน่าสนใจและประทับใจ ๔.๑๙ .๕๖๗ ดี 

  
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  

รายการ X S.D.  ระดับ
มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมตามลําดับก่อน–หลัง ๔.๒๗ .๖๖๗ ดี 
กระบวนการจัดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๔.๓๕ .๖๘๙ ดี 
มีการอํานวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๓๘ .๖๓๗ ดี 

 
ด้านเจ้าหน้าที/่วิทยากร/พิธกีร 

รายการ X S.D.  ระดับ
ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทางการ
ให้บริการ 

๔.๓๘ .๖๓๗ ดี 

อํานวยความสะดวกด้วยความสุภาพและมีไมตรีจิต ๔.๓๘ .๕๗๑ ดี 
ความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ชี้แจงข้อสงสัย 
แนะนํา 

๔.๓๘ .๖๓๗ ดี 

 
  



–๒– 
 

ด้านคณุภาพ   
รายการ X S.D.  ระดับ

ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ๔.๓๑ .๕๔๙ ดี 
ได้รับความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการ ๔.๓๕ .๕๖๒ ดี 
ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ ๔.๓๘ .๕๗๑ ดี 

 
สรุปผลการดําเนินงาน 

จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวนทั้งหมด ๒๖ คน ประกอบด้วย อาจารย์ จํานวน ๑๑ คน 
และเจ้าหน้าที่ จํานวน ๑๕ คน    

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจใน ๔ ด้าน รายละเอียดดังน้ี ๑) ด้านการจัดโครงการ 

ความพึงพอใจในระดับดี ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม และระยะเวลาของ
การจัดโครงการมีความเหมาะสมสูงสุด ค่าเฉล่ีย ๔.๓๕ รองลงมาคือ บรรยากาศการจัดโครงการ
น่าสนใจและประทับใจ ค่าเฉล่ีย ๔.๑๙ ๒) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ความพึงพอใจ
ในระดับดี ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ มีการอํานวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด ค่าเฉลี่ย ๔.๓๘ 
รองลงมาคือ กระบวนการจัดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ค่าเฉล่ีย ๔.๓๕ และมี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามลําดับก่อน–หลัง ค่าเฉล่ีย ๔.๒๗ ตามลําดับ ๓) ด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากร/
พิธีกร ความพึงพอใจในระดับดี ทั้ง ๓ ด้านเท่ากัน ค่าเฉลี่ย ๔.๓๘ ได้แก่ ความเหมาะสมในการแต่ง
กาย/บุคลิก/ท่าทางการให้บริการ อํานวยความสะดวกด้วยความสุภาพและมีไมตรีจิต และความรู้
ความสามารถในการตอบคําถาม ช้ีแจงข้อสงสัย แนะนําสูงสุด ค่าเฉล่ีย ๔.๓๘ ๔) ด้านคุณภาพ ความ
พึงพอใจในระดับดี ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการสูงสุด ค่าเฉล่ีย ๔.๓๘ 
รองลงมาคือ ได้รับความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉล่ีย ๔.๓๕ และได้รับประโยชน์จาก
การเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉล่ีย ๔.๓๑ ตามลําดับ  

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
– 
   


