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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปนสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาชีพที่ไดรับการสถาปนาขึ้นโดย
พระราชบัญญัติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2518 ในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตอมาไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนาม “สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล (Rajamangala Institute of Technology)” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลเปนนิติบุคคล มีฐานะเปนกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบ
ในฐานะหัวหนาสวนราชการเชนเดียวกับอธิบดีกรมตางๆ และไดเปลี่ยนแปลงสถานะเปน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก (Rajamangala University of Technology Tawan-ok)” ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยในพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ ได
กําหนดใหรวมกลุมวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 4 วิทยาเขตและ 1 คณะ ตามมาตรา
65(3) ไดแก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ
เกษตรศาสตรบางพระ พรอมทั้งใหยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามมาตรา 5(3)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตบางพระ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เดิมเปนภาควิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจเกษตร สังกัดคณะเกษตรศาสตรบางพระ และไดยกฐานะเปนคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549
ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนใน 5 สาขาวิชาดวยกัน คือ
1. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
2. สาขาวิชาการจัดการ
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการระบบขนสง
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ปรัชญา
จัดการศึกษาโดยมุงพัฒนาคน พัฒนาชาติ
ปณิธาน
ผลิตบัณฑิตใหรักและสูงาน วิชาการดี มีคุณธรรม เปนผูนําดานเทคโนโลยี
วิสัยทัศน
เปนผูนําในการจัดการศึกษาและพัฒนาคน เพื่อสรางคุณคาใหกับสังคมและเปนที่ยอมรับในระดับสากล
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พันธกิจ

1. จัดการศึกษาดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพ
2. สรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตอบสนองตอการพัฒนาชุมชน/สังคม
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมและมีสวนรวมพัฒนาชุมชนใหเข็มแข็ง
4. ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล

นิยามศัพท
เปนผูนําดานเทคโนโลยี
หมายถึง เปนผูมีความรอบรูในการใชเทคโนโลยี
เปนผูนําในการจัดการศึกษา หมายถึง เปนผูมีความรอบรูในวิชาชีพ และมีความสามารถในการถายทอด
ความรูนั้น
ยอมรับในระดับสากล
หมายถึง มีความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ มีผลงานตีพิมพเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหเปนคนดี คนเกง และเปนทุนมนุษย
2. เพื่อวิจัยสรางองคความรูทางดานสังคมศาสตร รวมกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ ที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชประโยชน และมีเครือขาย
3. เพื่อใหบริการวิชาการ เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหชุมชน
4. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม และสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
5. เพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได และสามารถพึ่งพาตนเอง
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โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหารงาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีสํานักงานคณะ เปนหนวยงานกลางในการดําเนินงานการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน การบริหารงบประมาณและประสานการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ โดยมีคณบดี รองคณบดี ทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารงานภายในคณะ ฯ ตามนโยบาย ภารกิจ
และแผนงาน ภายใตการกํากับของคณะกรรมการประจําคณะ
คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะ
ฝายบริหารและแผน
-งานแผนและงบประมาณ
-งานพัฒนาบุคลากร
-งานประเมินผลและ
รายงาน
-งานสารสนเทศ
-งานที่เกี่ยวของกับสาขา
-งานประกันคุณภาพ

ฝายวิชาการ
และวิจัย
-งานหลักสูตรและการเรียน
การสอน
-งานประสานงานสถาน
ประกอบการ
-งานวิจัย
-งานบริการวิชาการ
-งานที่เกี่ยวของกับสาขา
-งานประกันคุณภาพ

ฝายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
-งานกิจการนักศึกษา
-งานสโมสร-ชมรม
-งานแนะแนวประชาสัมพันธ
-งานทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม
-งานวินัย
-งานวิเทศสัมพันธ
-งานที่เกี่ยวของกับสาขา
-งานประกันคุณภาพ

สํานักงาน
คณบดี
-งานสารบรรณ
-งานการเงินและบัญชี
-งานวิชาการ
-งานบุคลากร
-งานพัสดุ
-งานกิจการนักศึกษาและ
งานกิจการพิเศษ
-งานอาคารสถานที่
-งานที่เกี่ยวของกับสาขา
-งานประกันคุณภาพ

สาขาวิชา - สหกิจศึกษา

-บริหารธุรกิจเกษตร
-เศรษฐศาสตร
-การจัดการ
-เทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ
ระบบขนสง
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
-ศึกษาทั่วไป
-โครงการภาคสมทบ
-งานสหกิจศึกษา
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อัตรากําลังของหนวยงาน

ประเภท
ฝาย/แผนก/สาขาวิชา
ขา
พนักงาน พนักงาน ลูกจาง
รวม
ราชการ มหาวิทยาลัย ราชการ ชั่วคราว
บุคลากรรวม
20
9
1
23 53
คณบดี
1
1
รองคณบดี
2
1
3
หัวหนาสํานักงาน
1
1
หัวหนาสาขาวิชา
4
1
5
สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร
2
1
2
5
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
2
3
5
สาขาวิชาการจัดการ
6
1
1
8
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส
3
3
3
9
และการจัดการระบบขนสง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
2
2
2
6
สื่อสารสากล
สํานักงานคณบดี
3
1
8
12
(สายสนับสนุน)

คุณวุฒิ
ตําแหนงทางวิชาการ
ป. ต่ํากวา
รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม
ตรี ป.ตรี
9
3
53 - 2 9 29 42
1 - - - 1 1
3 - - - 3 3
1 - - - - 5 - - 3 2 5
5 - - - 5 5
5 - 1 - 4 5
8 - - 3 5 8
9 - 1 2 6 9

ป.
เอก
1
1
-

ป.
โท
40
1
3
1
5
5
5
7
9

-

6

-

-

6

-

-

9

3

12 -

-

- 1 5 6
-

-

-

ภาระงาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทําหนาที่จัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
เพื่ อให คณะ ฯ สามารถดํ า เนิ น งานบรรลุ วั ตถุประสงค ของการประกันคุณภาพการศึกษา ความมีป ระสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และความคุมคาของการใชจายเงิน รวมทั้งความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูลทาง
การเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ จึงไดแบงภาระงานของคณะเปน 5 ประเภท
ดังนี้
1. งานการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกวาดวย การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพแกสังคม
2. งานวิจัย
คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร สนับ สนุน การวิจัย ที่ส รางองคความรูจ ากภูมิปญ ญาทองถิ่น และ
ตอบสนองความตองการของชุมชน มุงพัฒนาศักยภาพและสงเสริมนักวิจัยหนาใหมรวมทั้งการพัฒนาเครือขายการ
วิจัยในกลุมวิทยาเขต มหาวิทยาลัยในภูมิภาคและหนวยงานอื่น ๆ
3. งานใหบริการวิชาการแกสังคม
คณะมนุ ษ ย ศ าสตร แ ละสั ง คมศาสตร มี ก ารจั ด กิ จ กรรม หรื อ โครงการให บ ริ ก ารแก สั ง คมภายนอก
สถานศึกษา และใหบริการที่จัดในสถานศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ
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4. งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สนับสนุนและเผยแพรการอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม รวมสืบ
สานวัฒนธรรม ประเพณีในทองถิ่น จัดทําโครงการและสงเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
5. งานบริหารจัดการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการวางแผนการดําเนินงานทั้งงานทางธุรการ การเงิน บุคลากร
และสารสนเทศ ที่เหมาะสมสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยความคลองตัวและสอดคลองกับการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย ที่สอดคลองกับปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อใหฝายบริหารเกิดความมั่นใจ
อยางสมเหตุสมผลวาคณะ ฯ สามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และความคุมคาของการใชจายเงิน รวมทั้งความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูลทาง
การเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
บทบาทหนาที่
1) คณบดี
1.1) ดูแลการจัดการศึกษาภายในคณะ ใหเปนไปตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
1.2) ดูแลการบริหารงานของรองคณบดีและสาขาวิชาตาง ๆ ในคณะ
1.3) ควบคุมดูแลใหการจัดการศึกษาภายในคณะ เปนไปตามมาตรฐานตาง ๆ ที่กําหนดไว
1.4) จัดทําแผนพัฒนาคณะ ใหสอดคลองกับปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1.5) ดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานดาน
ตางๆ ของคณะ
1.6) ใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
1.7) ดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
2) รองคณบดีฝายบริหารและแผน
2.1) จัดทํางบประมาณ แผนปฏิบัติการ โครงการและประสานงานการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ติดตามประเมินผลและรายงานการใชงบประมาณ
2.2) ควบคุมดูแล ประสานงานกับหัวหนาสํานักงานคณบดีเกี่ยวกับการใชเงินงบประมาณทุกประเภท
2.3) ควบคุมดูแล ประสานงานกับหัวหนาสํานักงานคณบดีเกี่ยวกับการ การเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑและ
การรายงานครุภัณฑประจําปงบประมาณของคณะ รวมทั้งจัดทําทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑใหเปน
ปจจุบัน
2.4) การพัฒนาบุคลากร
2.5) งานประกันคุณภาพการศึกษา
2.6) ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในคณะ
2.7) ชวยเหลือรับผิดชอบการบริหารงานตาง ๆ ในคณะตามที่ไดรับมอบหมายจากคณบดี
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3) รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
3.1) จัดทําตารางเรียน ตารางสอบ
3.2) ดูแลการสอบคัดเลือกและการสอบประจําภาคการศึกษา
3.3) ดูแลงานดานสหกิจศึกษา
3.4) เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษา สําเร็จการศึกษา ผลการเรียนของนักศึกษา
3.5) การพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรภายในคณะ
3.6) งานประกันคุณภาพการศึกษา
3.7) ชวยเหลือรับผิดชอบการบริหารงานตาง ๆ ในคณะตามที่ไดรับมอบหมายจากคณบดี
4) รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
4.1) ดูแลงานกิจการนักศึกษา สโมสรและชมรม และวินัยนักศึกษา
4.2) ดูแลงานแนะแนวการศึกษา รวมทั้งงานประชาสัมพันธของคณะ
4.3) ดูแลงาน โครงการเกี่ยวกับงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.4) ดูแลงานดานวิเทศสัมพันธ
4.5) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษา
4.6) งานประกันคุณภาพการศึกษา
4.7) ชวยเหลือรับผิดชอบการบริหารงานตาง ๆ ในคณะตามที่ไดรับมอบหมายจากคณบดี
5) หัวหนาสํานักงานคณะ
5.1) ดูแลงานธุรการและงานสารบรรณ
5.2) ดูแล ประสานงานกับรองคณบดีฝายบริหารและแผนเกี่ยวกับการใชเงินงบประมาณทุกประเภท
5.3) ดูแล ประสานงานกับรองคณบดีฝายบริหารและแผนเกี่ยวกับการ การเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑและ
การรายงานครุภัณฑประจําปงบประมาณของคณะ รวมทั้งจัดทําทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑใหเปน
ปจจุบัน
5.4) จัดการประชุม บันทึกการประชุม เขียนรายงานและแจงมติการประชุมแกผูที่เกี่ยวของ
5.5) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่คณะ
5.6) การใหบริการนักศึกษาที่มาติดตอกับคณะ
5.7) การตอนรับ อํานวยความสะดวกแกวิทยากร อาจารยและผูมาติดตอ
5.8) งานประกันคุณภาพการศึกษา
5.9) ชวยเหลือรับผิดชอบการบริหารงานตาง ๆ ในคณะตามที่ไดรับมอบหมายจากคณบดี
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ภาระงานรายบุคคล
สํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : ผูบริหาร
ชื่อผูครองตําแหนง : นายสัญญา ธานี
ฝาย/แผนก : สํานักงานคณบดี

ตําแหนงเลขที่ 10571
สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ คณบดี

2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
1. ดูแลการจัดการศึกษาภายในคณะ ใหเปนไปตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
2. ดูแลการบริหารงานของรองคณบดีและสาขาวิชาตาง ๆ ในคณะ
3. ควบคุมดูแลใหการจัดการศึกษาภายในคณะ เปนไปตามมาตรฐานตาง ๆ ที่กําหนดไว
4. จัดทําแผนพัฒนาคณะ ใหสอดคลองกับปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
5. ดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ
คณะ
6. ใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
7. ดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
3. สมรรถนะของตําแหนง
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต
2. มีความรับผิดชอบสูง
3. มีภาวะผูนํา
4. มีความละเอียดรอบคอบ
5. มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน
6. มีความรูความสามารถในการบริหารงาน
7. มีมนุษยสัมพันธ สามารถสรางความเขาใจกับบุคลากรกับทุกระดับ
8. เสียสละเวลาใหกับทางราชการ
9. สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได เปนที่ปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาได
10. ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล
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ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : ผูบริหาร
ชื่อผูครองตําแหนง : นางสาวนิตยา เรืองยุวนนท
ฝาย/แผนก : สํานักงานคณบดี

ตําแหนงเลขที่ 10573
สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ รองคณบดีฝายบริหารและแผน

2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
1. จัดทํางบประมาณ แผนปฏิบัติการ โครงการและประสานงานการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ติดตามประเมินผลและรายงานการใชงบประมาณ
2. ควบคุมดูแล ประสานงานกับหัวหนาสํานักงานคณบดีเกี่ยวกับการใชเงินงบประมาณทุกประเภท
3. ควบคุมดูแล ประสานงานกับหัวหนาสํานักงานคณบดีเกี่ยวกับการ การเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑและการ
รายงานครุภัณฑประจําปงบประมาณของคณะ รวมทั้งจัดทําทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน
4. การพัฒนาบุคลากร
5. งานประกันคุณภาพการศึกษา
6. ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในคณะ
7. ชวยเหลือรับผิดชอบการบริหารงานตาง ๆ ในคณะตามที่ไดรับมอบหมายจากคณบดี
3. สมรรถนะของตําแหนง
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต
2. มีความรับผิดชอบสูง
3. มีภาวะผูนํา
4. มีความละเอียดรอบคอบ
5. มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน
6. มีความรูความสามารถในการบริหารงาน
7. มีมนุษยสัมพันธ สามารถสรางความเขาใจกับบุคลากรกับทุกระดับ
8. เสียสละเวลาใหกับทางราชการ
9. สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได เปนที่ปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาได
10. ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล
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ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : ผูบริหาร
ชื่อผูครองตําแหนง : นางชนธี ชํานาญกิจ
ฝาย/แผนก : สํานักงานคณบดี

ตําแหนงเลขที่ 20576
สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
1. จัดทําตารางเรียน ตารางสอบ
2. ดูแลการสอบคัดเลือกและการสอบประจําภาคการศึกษา
3. ดูแลงานดานสหกิจศึกษา
4. เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษา สําเร็จการศึกษา ผลการเรียนของนักศึกษา
5. การพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรภายในคณะ
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
7. ชวยเหลือรับผิดชอบการบริหารงานตาง ๆ ในคณะตามที่ไดรับมอบหมายจากคณบดี
3. สมรรถนะของตําแหนง
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต
2. มีความรับผิดชอบสูง
3. มีภาวะผูนํา
4. มีความละเอียดรอบคอบ
5. มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน
6. มีความรูความสามารถในการบริหารงาน
7. มีมนุษยสัมพันธ สามารถสรางความเขาใจกับบุคลากรกับทุกระดับ
8. เสียสละเวลาใหกับทางราชการ
9. สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได เปนที่ปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาได
10. ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : ผูบริหาร
ตําแหนงเลขที่ 10562
ชื่อผูครองตําแหนง : นายถวัลย มุขจินดา
สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ฝาย/แผนก : สํานักงานคณบดี
ปฏิบัติหนาที่ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
1. ดูแลงานกิจการนักศึกษา สโมสรและชมรม และวินัยนักศึกษา
2. ดูแลงานแนะแนวการศึกษา รวมทั้งงานประชาสัมพันธของคณะ
3. ดูแลงาน โครงการเกี่ยวกับงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ดูแลงานดานวิเทศสัมพันธ
5. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษา
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
7. ชวยเหลือรับผิดชอบการบริหารงานตาง ๆ ในคณะตามที่ไดรับมอบหมายจากคณบดี
3. สมรรถนะของตําแหนง
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต
2. มีความรับผิดชอบสูง
3. มีภาวะผูนํา
4. มีความละเอียดรอบคอบ
5. มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน
6. มีความรูความสามารถในการบริหารงาน
7. มีมนุษยสัมพันธ สามารถสรางความเขาใจกับบุคลากรกับทุกระดับ
8. เสียสละเวลาใหกับทางราชการ
9. สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได เปนที่ปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาได
10. ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : ผูบริหาร
ชื่อผูครองตําแหนง : นางวรฤทัย เริงฮัง
ฝาย/แผนก : สํานักงานคณบดี

ตําแหนงเลขที่ 10029
สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ หัวหนาสํานักงาน

2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
1. ดูแลงานสารบรรณ
2. ดูแลงานบุคลากร
3. ดูแลงานการเงินและบัญชี
4. ดูแลงานพัสดุ
5. ดูแลประสานงานกับฝายวิชาการและวิจัย
6. ดูแลประสานงานกับฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
7. ดูแลประสานงานกับฝายบริหารและแผน
3. สมรรถนะของตําแหนง
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต
2. มีความรับผิดชอบสูง
3. มีภาวะผูนํา
4. มีความละเอียดรอบคอบ
5. มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน
6. มีความรูความสามารถในการบริหารงาน
7. มีมนุษยสัมพันธ สามารถสรางความเขาใจกับบุคลากรกับทุกระดับ
8. เสียสละเวลาใหกับทางราชการ
9. สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได เปนที่ปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาได
10. ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : หัวหนาสาขา
ชื่อผูครองตําแหนง : .............................
ฝาย/แผนก : สาขาวิชา

ตําแหนงเลขที่
สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ หัวหนาสาขาวิชา

2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
1. บริหารงานสาขาวิชาใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งนโยบาย และวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย
2. ควบคุมผูปฏิบัติงานในสาขาวิชา การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสินของสาขาวิชาและของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
3. เสนอแตงตั้งและถอดถอนรองหัวหนาสาขาวิชา เลขานุการสํานักงานสาขาวิชา และผูปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาตอคณบดี รวมทั้งดําเนินการบริหารงานบุคคลตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ดําเนินการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสาขาเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะและปฏิบัติตามนโยบายและแผน
รวมทั้งดําเนินการใหมีการประเมินผลการดําเนินการดานตาง ๆ ของหนวยงานภายในสาขาวิชา และ
ผูปฏิบัติงานในสาขาวิชา
5. จัดหารายไดและทรัพยากรอื่น จากแหลงตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของสาขาวิชาเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
6. จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายของสาขาวิชา เพื่อเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ
7. เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของสาขาวิชาตอคณะกรรมการประจําคณะ
8.ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณบดี และหรืออธิการบดี และหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
3. สมรรถนะของตําแหนง
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต
2. มีความรับผิดชอบสูง
3. มีภาวะผูนํา
4. มีความละเอียดรอบคอบ
5. มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน
6. มีความรูความสามารถในการบริหารงาน
7. มีมนุษยสัมพันธ สามารถสรางความเขาใจกับบุคลากรทุกระดับได
8. เสียสละเวลาใหกับทางราชการ
9. สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได เปนที่ปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาได
10.มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : อาจารย
ชื่อผูครองตําแหนง : .............................
ฝาย/แผนก : สาขาวิชา

ตําแหนงเลขที่
สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ อาจารยผูสอน

2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
1. รับผิดชอบงานสอนในรายวิชาที่ไดรับมอบหมาย และหรือ
2.การทํางานวิจัยตามที่ไดรับเงินทุน
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากงานสอนในสาขาวิชาตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. สมรรถนะของตําแหนง
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต
2. มีความรู ความสามารถในรายวิชาที่รับผิดชอบ
3. มีความรับผิดชอบในหนาที่งาน
4. มีความละเอียด รอบคอบ
5. มีจิตสํานึกที่ดีในการสอน
6. มีความสนใจใฝเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรู ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
7. มีมนุษยสัมพันธ สามารถสรางความเขาใจกับบุคลากรทุกระดับได
8. เสียสละเวลาใหกับทางราชการ

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อผูครองตําแหนง : นางสาวจินตนา บุนนาค
ฝาย/แผนก : บริหารงานทั่วไป

ตําแหนงเลขที่ 20554
สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่สารบรรณ

2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
2.1 งานสารบรรณ
1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ
2. รับ – สงหนังสือภายในและภายนอกของคณะฯ และจัดสงหนังสือ เอกสารของราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อจัดสงใหบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองสมบูรณ
3. จัดทําทะเบียนคุมและลงทะเบียนหนังสือภายในและภายนอก
4. รางโต – ตอบ หนังสือภายในและภายนอกของคณะฯ
5. แจงเวียนหนังสือ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง ไปยังหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ
6. รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร รายงาน ระเบียบ และขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของหนวยงานเปนหมวดหมู
เพื่อใหเกิดความปลอดภัย เปน ระเบียบเรีย บรอย และเก็บเอกสารอางอิงตามหลักการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ
7. คนหาเอกสาร คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และ เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ
8. ประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับหนวยธุรการและสารบรรณ
9. รวบรวมขอมูลเอกสาร เพื่อติดประกาศ ประชาสัมพันธ หนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับ
งานสารบรรณ
10. รวบรวมขอมูลสารสนเทศและจัดทําสรุปและ/หรือรายงานสถิติผลการดําเนินงานดานสารบรรณ
11. ใหบริการติดตอสอบถามแกบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะ
นําไปใชประโยชนไดตอไปและเผยแพรขอมูลขององคกร
12. ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องคความรูใหมๆกฎหมาย และระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับงานธุรการ เพื่อ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
13. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 งานเลขานุการ
1. ดําเนินการจัดทําวาระการประชุม หนังสือเชิญ และเอกสารประกอบการประชุม การประสานงานการใช
หองประชุม และจัดเตรียมความพรอมของหองประชุม
2. บันทึกรายงานและจัดทํารายงานสรุปผลการประชุมกรรมการประจําคณะ และการประชุมคณะกรรมการ
ฝายที่เกี่ยวของ
3. นํารายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ใหหนวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร
ใหแกอาจารย บุคลากร นิสิต สาธารณชน และหนวยงานอื่นไดรับทราบทางเว็บไซดคณะฯ
คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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3. สมรรถนะของตําแหนง
1. มีความละเอียด รอบคอบ สุขุม รวดเร็ว และความจําดี
2. มีทักษะในการติดตอ โตตอบ และประสานงานที่ดี
3. มีมนุษยสัมพันธ และอัธยาศัยไมตรีที่ดีกับเพื่อนรวมงานและบุคคลทั่วไป
4. มีความรูทางดานภาษาเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาไทย รูจักตัวสะกด การันต วรรค ตอน แมนยํา
ศัพท และคําแปลในพจนานุกรม
5. มีความคลองแคลว วองไว มีปฏิภาณไหวพริบ ความจําดี
6. มีความสนใจ ใฝเรียนรู และพัฒนาตนเองใหมีความรู ทักษะ อยูเสมอ
7. มีความรูระเบียบงานสารบรรณ และหลักในการเขียนหนังสือราชการเปนอยางดี
8. มีความรับผิดชอบในงาน
9. มีจิตอาสาและจิตสํานึกในการทํางานที่ดี

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนงเลขที่ ชื่อผูครองตําแหนง : นางสาวพรไพลิน เชาฉอง
สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ฝาย/แผนก : งานบุคลากร และงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่งานบุคลากร และงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบตั ิและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
2.1 งานบุคลากร
1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ ในงานบุคลากร
2. รับ-สง ลงทะเบียน บันทึก คัดแยกประเภท และจัดสงหนังสือ และเอกสารของราชการตางๆที่เกี่ยวของ
3. จัดรูปแบบ จัดเตรียม จัดพิมพ จดหมาย หนังสือ เอกสาร และสัญญาตางๆที่เกี่ยวของ
4. ชวยรวบรวม บันทึกขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ ในงานบุคลากร
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
6. ใหบริการขอมูลแกมาติดตอราชการ และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ รวมถึงนักศึกษา
7. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในคณะและภายนอกคณะ
8. รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร รายงาน ระเบียบ และขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกับงานที่ไดรับมอบหมาย
9. บันทึ กขอมูล ลงแฟมประวัติขาราชการพลเรือน พนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา พนักงานราชการ และ
ลูกจางประจํา
10. บันทึกการลาของบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
11. ดําเนินการจัดทําแบบเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ
12. ดําเนินการการเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อนขั้นคาจาง
13. ดําเนินการการการประเมินลูกจางชั่วคราว
14. ดําเนินการการประสานงานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน
15. ตรวจสอบ และสรุปวันไปราชการ/ประชุมสัมมนา
16. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ ในงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
2. รับ-สง ลงทะเบียน บันทึก คัดแยกประเภท และจัดสงหนังสือ และเอกสารของราชการตางๆที่เกี่ยวของ
3. จัดรูปแบบ จัดเตรียม จัดพิมพ จดหมาย หนังสือ เอกสาร และสัญญาตางๆที่เกี่ยวของ
4. ชวยรวบรวม บันทึกขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ ในงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
6. ใหบริการขอมูลแกมาติดตอราชการ และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ รวมถึงนักศึกษา
7. ประสานการทํางานรวมกับสโมสรนักศึกษา และฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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8. ประสานงานเกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์
9. ดําเนินโครงการในฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
10. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในคณะและภายนอกคณะ
3. สมรรถนะของตําแหนง
1. มีความละเอียดรอบคอบ
2. ทักษะการจัดการขอมูล
3. ทักษะการใชคอมพิวเตอร
4. มีสํานึกที่ดีในการทํางาน
5. มีความรับผิดชอบในงาน
6. มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยที่ดีกับเพื่อนรวมงานและบุคคลทั่วไป
7. มีความสนใจใฝเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรูอยูเสมอ
8. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
9. การทํางานเปนทีม
10. มีจิตอาสา

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : นักวิชาการพัสดุ
ชื่อผูครองตําแหนง : นางเขมจิรา เนตรสุวรรณ
ฝาย/แผนก : พัสดุ / ยานพาหนะ

ตําแหนงเลขที่ 30610
สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ งานพัสดุและยานพาหนะ

2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
2.1 งานพัสดุ – อาคารสถานที่
1. ดําเนินงานการจัดซื้อ-จัดจาง เก็บรักษาและการเบิกจายพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ
2. ดําเนินการจัดซื้อและจัดจาง ตามระเบียบราชการกําหนด มีการประเมินและจัดทําเนียบผูขายและรับจาง
ชวง
3. จัดทําระเบียบพัสดุ และรายงานพัสดุประจําป
4. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑใหทันตามเวลาที่กําหนดอยางเปนระบบและสามารถทําใหการจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพ
5. ควบคุมวัสดุคงคลังใหเปนระบบและสามารถนํามาใชงานไดอยางมีคุณภาพ
6. ดูแล จัดเตรียมหองประชุมและอํานวยในหองประชุมของหนวยงาน เพื่อใหการประชุมดําเนินไปอยาง
สะดวก ราบรื่น และสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
7. ตรวจสอบ ดูแลอาคาร-สถานที่ ประปา ไฟฟา และโทรศัพท อยูสภาพพรอมใชงาน
8. ตรวจสอบ ดูแล ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑของหนวยงาน เชน การจัดเก็บ การดูแลรักษา
การเบิกจาย การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ วัสดุ อุปกรณสํานักงานตางๆ เปนตน เพื่อใหงานประกัน
คุณภาพการศึกษามีพัสดุครุภัณฑ วัสดุ และอุปกรณสํานักงานตางๆ ที่เพียงพอ อยูในสภาพพรอมใชงาน
9. ประสานและรวมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ภายในงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการดําเนินการเปนไป
อยางถูกตองตามกฎระเบียบและเวลาที่กําหนดไว
10. กําหนดรูปแบบ วิธีการ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ
สะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ
11. ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับงานธุรการ
เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดชวยรวบรวม บันทึกขอมูลตางๆที่
เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนใหการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรของคณะ
12. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
13. ใหบริการขอมูลแกมาติดตอราชการและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดรับขอมูลที่นําไปใช
ประโยชนไดตอไปและเผยแพรขอมูลขององคกร
14. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในคณะ เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดรวบรวม
และจัดเก็บเอกสาร รายงาน ระเบียบ และขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย เปนระเบียบเรียบรอย และนําไปใชอางอิงประกอบการดําเนินการตางๆของหนวยงานตอไป
คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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15. ควบคุมดูแลการใชและบํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการ
16. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 งานยานพาหนะ
1. เก็บประวัติทะเบียนรถยนตเขาแฟม
2. ตรวจสอบวันหมดอายุของทะเบียนรถ และดําเนินการตอทะเบียน พรบ. และประกันอุบัติเหตุ
3. ดูรายละเอียดในใบขอรถวามีใครขอ ไปที่ไหน ในแตวัน แลวจัดคิวตามความเหมาะสม
4. ใหบริการยานพาหนะภายในหนวยงาน และภายนอกหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย
5. ดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ยน้ํ า มั น พร อ มเซ็ น อนุ มั ติ เ ติ ม น้ํ า มั น และแยกยอดการเติ ม น้ํ า มั น แต ล ะเดื อ น
เพื่อทําการตั้งเบิกกับกองคลัง
6. ตองมีการตรวจสภาพรถยนตทุกครั้งเมื่อครบกําหนดการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง หรือซอมแซมบํารุงรักษา
รถยนต
3. สมรรถนะของตําแหนง
1. มีความซื่อสัตย สุจริต
2. มีความรูเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
3. มีทักษะการใชคอมพิวเตอร
4. มีความละเอียดรอบคอบ สุขุม รวดเร็ว
5. มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยที่ดีกับเพื่อนรวมงานและบุคคลทั่วไป
6. มีความสนใจใฝเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรูอยูเสมอ
7. มีจิตอาสา
8. มีสํานึกที่ดีในการทํางาน
9. มีความรับผิดขอบในงาน

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ชื่อผูครองตําแหนง : นางสาวสุรียพร พยนตเลิศ
ฝาย/แผนก : การเงินและบัญชี

ตําแหนงเลขที่ 20557
สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ การเงินและบัญชี

2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
2.1 งานการเงินและบัญชี
1. ดําเนินการเบิกจายงบประมาณทั้งงบประมาณเงินรายไดและแผนดินที่ไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายทุกประเภทเพื่อใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจาย
- กรณีเอกสารครบถวนและถูกตอง/ตรวจสอบงบประมาณ/บันทึกบัญชี/เสนอคณบดี
- กรณีเอกสารไมถูกตอง/ไมครบถวน สงคืนผูขอเบิกเพื่อแกไข
3. บันทึกบัญชีตัดยอดงบประมาณและเงินรายไดของคณะ
4. ถายสําเนาเก็บเปนหลักฐานทางการเงิน
5. สงงานการเงินและบัญชีเพื่อตั้งหนี้และเบิกจาย
6. ตรวจสอบงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ตามหมวดรายจายที่ไดกับรายการที่เบิกจายตามหมวดรายจาย ทุก
ประเภท รวมทั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางของคณะฯทุกประเภท
7. สรุปและรายงานสถานะทางการเงินของคณะฯ ในแตละเดือน
8. ติดตามการขออนุมัติยืมเงินจากกองคลัง
9. จัดทํารายงานการใชจายงบประมาณประจําปเสนอผูบริหารเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
10. ประสานงานกับกองคลัง
2.2 งานนโยบายและแผน
1. วิเคราะหและจัดทําแผนการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินรายได
2. รวบรวมขอมูล วิเคราะหหลักเกณฑในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป
3. การจัดทําคําของบประมาณประจําป แผนดิน และเงินรายได
4. การติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินรายได
5. รายงานการใชจายเงินโครงการตามผลผลิต ทุก ๆ ไตรมาส
6. ควบคุมและดูแลการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน
7. จัดทําเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณตอมหาวิทยาลัย
8. จัดทําปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
9. จัดทําเอกสารคูมือการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายใหสาขาวิชา
10. จัดทํารายงานเปรียบเทียบแผนกับผล
11. ประสานงานกับกองนโยบายและแผน

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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12. จัดสงเอกสารรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติสงให
สาขาวิชา
13. ตรวจสอบและวิเคราะหรายละเอียดของโครงการและวงเงินที่สาขาบรรจุไวในคําขอตั้งงบประมาณ
14. ประชุมรวมกับคณะกรรมการการเงินและงบประมาณในการพิจารณารายละเอียดโครงการตางๆที่สาขา
เสนอขอ
15. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานบริหารทั่วไปในงานประกันคุณภาพการศึกษา เชน การ
ตรวจสอบเอกสาร การราง/โตตอบหนังสือ การบันทึกขอมูล และการจัดทําเอกสาร รายงาน จดหมาย
และหนังสือราชการตางๆ เปนตน เพื่อสนับสนุนใหงานตางๆ ในงานการเงินและแผนใหดําเนินไปได
โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได
16. ชวยรวบรวม บันทึกขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนใหการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรของ
คณะ
17. ใหบริการขอมูลแกมาติดตอราชการและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใช
ประโยชนไดตอไปและเผยแพรขอมูลขององคกร
18. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในคณะ เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
19. รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร รายงาน ระเบียบ และขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัย เปนระเบียบเรียบรอย และนําไปใชอางอิงประกอบการดําเนินการตางๆของหนวยงาน
ตอไป
20. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
21. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
3. สมรรถนะของตําแหนง
1. มีความซื่อสัตย สุจริต
2. มีความละเอียดรอบคอบ สุขุม
3. มีความรูเกี่ยวกับงานทางดานการเงินและบัญชี
4. มีความรูเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังและบัญชีสวนราชการ
5. มีความเขาใจและรอบรูในงานการเงินและงานแผน
6. มีความรับผิดชอบในสายงานที่รับผิดชอบ
7. มีความสนใจใฝเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรูอยูเสมอ
8. มีจิตอาสา
9. มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยที่ดีกับเพื่อนรวมงานและบุคคลทั่วไป
10. มีทักษะการใชคอมพิวเตอร

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อผูครองตําแหนง : นางสาวน้ําฝน ตรีภัทร
ฝาย/แผนก : วิชาการและวิจัย

ตําแหนงเลขที่ สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ งานวิชาการ

2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
2.1 งานสารบรรณวิชาการ
1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานบริหารทั่วไปในงานประกันคุณภาพการศึกษา เชน การ
ตรวจสอบเอกสาร การราง/โตตอบหนังสือ การบันทึกขอมูล และการจัดทําเอกสาร รายงาน จดหมาย
และหนังสือราชการตางๆ เปนตน เพื่อสนับสนุนใหงานตางๆ ในงานวิชาการใหดําเนินไปไดโดยสะดวก
ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได
2. รับ-สง ลงทะเบียน บันทึก คัดแยกประเภท และจัดสงหนังสือ และเอกสารของราชการตางๆที่เกี่ยวของ
เพื่อจัดสงใหบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองสมบูรณ
3. จัดรูปแบบ จัดเตรียม จัดพิมพ จดหมาย หนังสือ เอกสาร และสัญญาตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปไดโดยสะดวกราบรื่นตามวัตถุประสงคและถูกตองแนวทางปฏิบัติของงานวิชาการ
4. กําหนดรูปแบบ วิธีการ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ
สะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ
5. ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องคความรูใหมๆกฎหมาย และระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับงานธุรการ เพื่อ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
7. ใหบริการขอมูลแกมาติดตอราชการและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใช
ประโยชนไดตอไปและเผยแพรขอมูลขององคกร
8. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในคณะ เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
9. รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร รายงาน ระเบียบ และขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัย เปนระเบียบเรียบรอย และนําไปใชอางอิงประกอบการดําเนินการตางๆของหนวยงาน
ตอไป
2.2 งานหลักสูตร
1. ประสานงานใหความรวมมือกับองคกรภายใน และภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร
2. ประสานงานการขออนุมัติและปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชา
3. เก็บรวบรวมหลักสูตร
4. แนะนํา ชี้แจง เกี่ยวกับหลักสูตรและตําราเรียนแก ครู-อาจารย และบุคลากรทั่วไป

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

23

2.3 งานเบิกคาสอนเกินภาระงาน
1. จัดทําใบเบิกคาสอนของอาจารยผูสอน
2. ประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องของคาสอน รวมถึงติดตอประสานงานกับอาจารยผูสอน
3. สมรรถนะของตําแหนง
1. มีความละเอียดรอบคอบ
2. มีความซื่อสัตย สุจริต
3. มีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4. ทักษะการจัดการขอมูล
5. ทักษะการใชคอมพิวเตอร
6. มีความสนใจใฝเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรูอยูเสมอ
7. มีจิตอาสา
8. มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยที่ดีกับเพื่อนรวมงานและบุคคลทั่วไป
9. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
10. ความรูที่จําเปนในกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
11. การทํางานเปนทีม

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

24

ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : นักวิชาการศึกษา
ชื่อผูครองตําแหนง :นางสาวศิรินภา สุคํา
ฝาย/แผนก : วิชาการและวิจัย

ตําแหนงเลขที่ 20560
สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ งานวิจัย

2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
2.1 งานวิชาการ
1. ประสานงานจัดตารางสอนและตารางสอบ ของสาขาวิชาตาง ๆ
2. รวบรวมรายวิชาที่เปดสอนในแตสาขาวิชา
3. ประสานงานและบริการขอมูลทางการศึกษา
4. ประสานงาน ดําเนินการเรื่องการสอบประจําภาคการศึกษาของนักศึกษา
5. ประสานงาน ดําเนินการเรื่องการรับสมัครการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
6. ประสานงานระบบการจัดการเรียนการสอน
7. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
8. การพิมพและเย็บขอสอบ
9. ดําเนินการจัดทําการเบิกคาสอนของอาจารยผูสอน
10. ประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2.2 งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
1. ประสานงานการมอบตัว และลงทะเบียนใหแกนักศึกษา
2. ประสานงาน ดําเนินการเรื่องการจบการศึกษา
2.3 งานวิจัย
1. ประสานงานขอมูลดานงานวิจัย
2. ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานงานวิจัย
3. ประสานงานเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรไปยังแหลงทุนตาง ๆ
4. ประสานงานงบประมาณและแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาคนควา ทดลอง และวิจัย
5. ประสานงานแหลงทุน แจงนักวิจัยเกี่ยวกับแหลงทุนเฉพาะกิจที่มีประชาสัมพันธ
6. ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.4 งานสารบรรณ
1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานบริหารทั่วไปในงานวิชาการและวิจัย เชน การตรวจสอบเอกสาร
การราง/โตตอบหนังสือ การบันทึกขอมูล และการจัดทําเอกสาร รายงาน จดหมาย และหนังสือราชการ
ตางๆ เปนตน เพื่อสนับสนุนใหงานตางๆ ในงานวิชาการและวิจัยใหดําเนินไปไดโดยสะดวกราบรื่นและมี
หลักฐานตรวจสอบได
2. รับ-สง ลงทะเบียน บันทึก คัดแยกประเภท และจัดสงหนังสือ และเอกสารของราชการตางๆที่เกี่ยวของ
เพื่อจัดสงใหบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองสมบูรณ
คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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3. จั ด รู ป แบบ จั ด เตรี ย ม จั ด พิ ม พ จดหมาย หนั งสื อ เอกสาร และสัญ ญาต างๆที่ เ กี่ย วข อง เพื่ อใหก าร
ปฏิบัติงานเปนไปไดโดยสะดวกราบรื่นตามวัตถุประสงคและถูกตองแนวทางปฏิบัติของงานวิชาการและวิจัย
4. กําหนดรูปแบบ วิธีการ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ
สะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ
5. ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องคความรูใหมๆกฎหมาย และระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับงานธุรการ เพื่อ
นํ า มาประยุ กต ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ง านได อ ยา งมีป ระสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ด ชว ยรวบรวม บัน ทึ กข อ มูล ต างๆที่
เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนใหการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรของคณะ
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
7. ให บริการขอมูล แกมาติดตอราชการและหนวยงานภายนอกที่เกี่ย วของ เพื่อใหไดรับขอมูล ที่จะนําไปใช
ประโยชนไดตอไปและเผยแพรขอมูลขององคกร
8. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในคณะ เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
9. รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร รายงาน ระเบียบ และขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย เปนระเบียบเรียบรอย และนําไปใชอางอิงประกอบการดําเนินการตางๆของหนวยงานตอไป
10. ควบคุมดูแลการใชและบํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการ
11. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
12.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
3. สมรรถนะของตําแหนง
1. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
2. ซื่อสัตยและรับผิดชอบ พรอมทั้งมีความละเอียดรอบคอบในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
4. มีความละเอียดรอบคอบ
5. ทักษะการจัดการขอมูล
6. ทักษะการใชคอมพิวเตอร
7. มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยที่ดีกับเพื่อนรวมงานและบุคคลทั่วไป
8. มีความสนใจใฝเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรูอยูเสมอ
9. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
10. การทํางานเปนทีม
11. มีจิตอาสา และสํานึกที่ดีในการทํางาน
12. มีความรับผิดชอบในงาน
13. ความถูกตองของงาน
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ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อผูครองตําแหนง : นางสาวเกษศิรินทร บุญสุวรรณ
ฝาย/แผนก : วิชาการและวิจัย

ตําแหนงเลขที่ สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ วิชาการ

2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
1. ปฏิบั ติงานสารบรรณ งานธุ รการ และงานบริห ารทั่วไปในงานประกัน คุณภาพการศึกษา เช น การ
ตรวจสอบเอกสาร การราง/โตตอบหนังสือ การบันทึกขอมูล และการจัดทําเอกสาร รายงาน จดหมาย
และหนังสือราชการตางๆ เปนตน เพื่อสนับสนุนใหงานตางๆ
2. จั ด รู ป แบบ จั ดเตรี ย ม จั ดพิ มพ จดหมาย หนังสือ เอกสาร และสัญ ญาตางๆที่เกี่ย วของ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปไดโดยสะดวกราบรื่นตามวัตถุประสงคและถูกตองแนวทางปฏิบัติของงานวิชาการ
3. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
4. ใหบริการขอมูลแกมาติดตอราชการและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใช
ประโยชนไดตอไปและเผยแพรขอมูลขององคกร
5. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในคณะ เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
6. รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร รายงาน ระเบียบ และขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย เปนระเบียบเรียบรอย และนําไปใชอางอิงประกอบการดําเนินการตางๆของหนวยงานตอไป
7. ควบคุมดูแลการใชและบํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการได
8. ลงทะเบียนเรียนใหแกนักศึกษาภาคสมทม
9. แจกคูมือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทุกชั้นป
3. สมรรถนะของตําแหนง
1. มีความละเอียดรอบคอบ
2. มีความซื่อสัตย สุจริต
3. มีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4. ทักษะการจัดการขอมูล
5. ทักษะการใชคอมพิวเตอร
6. มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยที่ดีกับเพื่อนรวมงานและบุคคลทั่วไป
7. มีความสนใจใฝเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรูอยูเสมอ3.8 บริการที่ดี
8. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
9. การทํางานเปนทีม
10. ตรงตอเวลา
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ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : นักวิชาการศึกษา
ชื่อผูครองตําแหนง : นางสาวนิชาภา พรหมอินทร
ฝาย/แผนก : งานประกันคุณภาพการศึกษา

ตําแหนงเลขที่ สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ประกันคุณภาพการศึกษา

2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบในการศึกษา คนควา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ วางแผนการจัดเก็บและติดตามขอมูลใหสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูก
ตองและความเปนปจจุบันของระบบฐานขอมูล พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ จัดทํา
รายงานสรุป เสนอความเห็น เสนอแนะและวิธีการแกไขใหกับผูบริหาร เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงาน
1. ติดตาม ตรวจสอบ ความถูกตองและความสอดคลองของขอมูล เพื่อการประกันคุณภาพ
2. จัดทําระบบ กลไก และแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
3. จัดทําสรุปและ/หรือรายงานการประเมินผลแผนงาน/โครงการดานการประกันคุณภาพการศึกษาแลวนําการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
4. จัดทําแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดทั้งป
5. ประสานงานดานการจัดประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา
6. ประสานงานดานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คณะฯ
7. การดําเนินการรวบรวมขอมูลและกรอกขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ลงในระบบฐานขอมูลประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย (CHE QA Online)
8. ตรวจสอบ สถานะของขอมูลที่ทําการบันทึกลงสูระบบ ใหถูกตองและเปนปจจุบัน วิเคราะห สรุปรายงาน
9. การจัดทําคําสั่ง และประกาศของคณะฯ ที่เกี่ยวของกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
10. ประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา
11. รวบรวมขอมูลสารสนเทศและจัดทําสรุปและ/หรือรายงานผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนรายเดือนเพื่อเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ
12. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง SAR ของคณะฯ
13. สงเสริมและสนับสนุนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง SAR ของสาขาวิชา
14. ประสานงานดานการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษากับงานสารบรรณ และงาน
สนับสนุนอื่น ๆ ภายในคณะฯ
15. สงเสริมและสนับสนุนการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ ( รายงานการประเมินตนเอง SAR และ รายงานมาตรฐาน สมศ.)
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16. นําเสนอขอมูลการตรวจติดตามและประเมินผล ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานภายในคณะฯ ตอ คณะกรรมการประจําคณะฯ
17. จัดทําระบบขอมูลเผยแพรและประชาสัมพันธดานการประกันคุณภาพการศึกษาผานสื่อเว็ปไซต บอรด
ประชาสัมพันธ แผนปลิวและแผนพับ
18. มีสวนรวมในการจัดทําและหรือดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของคณะฯ
19. เขียนคูมือการปฏิบัติงานในหนาที่นี้ โดยแสดงเปนลําดับขั้นการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
20. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3. สมรรถนะของตําแหนง
1. สมรรถนะดานการใชความคิด
1.1 ความสามารถในการวางแผน
1.2 ทักษะในการแกไขปญหาและตัดสินใจ
1.3 ความคิดเชิงระบบ
2. สมรรถนะดานการปฏิบัติงาน
2.1 ความรอบรูในงาน
2.2 ทักษะดานเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม
2.3 ความรอบรูในงานประกันคุณภาพ
2.4 มีความเขาใจและมีความสามารถในการทํางานกับสื่อออนไลน
2.5 มีทักษะในการใชเครื่องมือคุณภาพในการบริหารงาน (QC Tools)
2.6 มีความสามารถในการจัดทําสรุปรายงานเพื่อนําเสนอ
3. สมรรถนะดานสัมพันธภาพ
3.1 จิตสํานึกในการบริการ
3.2 ความสามารถในการติดตอสื่อสาร
3.3 ความสามารถในการทํางานเปนทีม
3.4 มีคุณธรรมและจริยธรรม
3.5 ความมุงมั่นในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จ
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ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร
ชื่อผูครองตําแหนง : นายเมธี จันทชาติ
ฝาย/แผนก : สารสนเทศ

ตําแหนงเลขที่ สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบตั ิหนาที่ เจาหนาที่สารสนเทศ

2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
1. จัดทําแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการดานระบบสารสนเทศ
2. จัดทําโครงการในแผนฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนและดําเนินการ
3. จัดทําสรุปและ/หรือรายงานการประเมินผลแผนงาน/โครงการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนําผลมา
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
4. ดําเนินการวิเคราะหและจัดทําแผนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรเสนอตอผูบริหาร
5. ดําเนินการประสานงานและ/หรือจัดทําฐานขอมูล การดําเนินการ การเชื่อมโยงฐานขอมูล (Web link)ดาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร เชน ฐานขอมูลบุคลากร งานการเงินและพัสดุ การวิจัย การ
ใชอาคาร การเรียนการสอน นิสิตปจจุบัน ระเบียนประวัติบัณฑิต และผลการศึกษา
6. จัดทํา ปรับปรุงและพัฒนา Web site ของคณะอยูเสมอ
7. ปฏิบัติหนาที่ System Admin ดูแลและบํารุงรักษา ระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหสามารถใชงานได
ตามปกติ
8. ใหบริการดาน Intranet และ Internet สําหรับนิสิต คณาจารย และบุคลากร ของคณะฯ ทั้งในและนอก
เวลาราชการ
9. ตรวจเช็คความความพรอมของระบบคอมพิวเตอรในการใหบริการแกนิสิต คณาจารย และบุคลากร
10. ใหคําปรึกษาและแนะนําวิธีการใชงานระบบเครือขายแกนิสิต คณาจารย และบุคลากร
11. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการแกไขปญหาขั้นพื้นฐานของการใชคอมพิวเตอร
12. ดําเนินการซอมบํารุง และแกไขปญหาดานอุปกรณคอมพิวเตอร และโปรแกรมเบื้องตน ใหคําปรึกษา
แนะนํา วิธีการใชงานดานอุปกรณฮารดแวรและดานโปรแกรมคอมพิวเตอร 2.13
13. ประสานงานกับทุกหนวยงานเพื่อรวบรวมขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินการและกิจกรรมของคณะฯ และ
แบบ ลจ.ชค.
14. จัดทําฐานขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะ ตามที่ไดรับมอบหมาย
15. ประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับหนอยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
16. มีสวนรวมในการจัดทําและ/หรือดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย
17. จัดทําสรุปรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของคณะฯ หรือมหาลัย
18. เขียนคูมือการปฏิบัติงานในหนาที่นี้โดยแสดงเปนลําดับขั้นตอนอยางชัดเจน
19. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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3. สมรรถนะของตําแหนง
1. มีความซื่อสัตย สุจริต
2. มีความรูดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
3. มีความสามรถในการติดตอสื่อสาร และมนุษยสัมพันธที่ดีตอองคกร
4. มีความรับผิดชอบตอหนาที่
5.มีความเสียสละดานเวลา ตอหนาที่งานตางๆ
6. มีความขยันมั่นเพียรในการทํางาน
7. มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยที่ดีกับเพื่อนรวมงานและบุคคลทั่วไป
8. มีความสนใจใฝเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรูอยูเสมอ

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : พนักงานขับรถ
ชื่อผูครองตําแหนง : นายวัชรินทร กรัชศิลสกุล
ฝาย/แผนก : แผนกยานพาหนะ

ตําแหนงเลขที่ สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ ขับรถ

2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
1. ขับรถตามใบขออนุญาตใชรถยนตคณะ
2. ดูแลทําความสะอาดรถยนตคณะ
3. ดูแลสถานที่จอดรถยนตคณะ
4. ดูแลซอมแซมอาคาร
5. ดูแลซอมแซมวัสดุสํานักงาน
6. ชวยทําลายกระดาษขอสอบ
7. ชวยขนของพัสดุของคณะ
8. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3. สมรรถนะของตําแหนง
1. มีความซื่อสัตย สุจริต
2. มีความรับผิดชอบในงาน
3. ตรงตอเวลา
4. มีจิตอาสา
5. มีความสุขุม อดทน อดกลั่น ระมัดระวัง รอบคอบ
6. มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
7. มีสติและตื่นตัวในขณะปฏิบัติหนาที่
8. มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องยนตพอสมควร

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : คนงาน
ชื่อผูครองตําแหนง : นางพรเลียง รูปใส
ฝาย/แผนก : แมบาน

ตําแหนงเลขที่ สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ ดูแลอาคารเกษตรศึกษา

2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
1. เปด – ปด อาคารสถานที่ในบริเวณที่รับผิดชอบ
2. ทําความสะอาด หองพักอาจารย ภายในอาคารและรอบๆอาคาร, หองน้ํา
3. ลางแกว, เก็บขยะ
4. ตัดแตงตนไมบริเวณรอบๆอาคาร
5. อํานวยความสะดวกแกผูที่มาติดตอ ทั้งภายในและภายนอก
6. ติดตอประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ
7. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3. สมรรถนะของตําแหนง
1. มีความซื่อสัตย สุจริต
2. ตรงตอเวลา
3. มีความขยันขันแข็งและรับผิดชอบในงาน
4. มีจิตอาสาและสํานึกที่ดีในงาน

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ใบกําหนดหนาที่งาน ( Job Description )

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน
ชื่อตําแหนง : คนงาน
ชื่อผูครองตําแหนง : นางภาวัลย พุทธมาตย
ฝาย/แผนก : แมบาน
สังคมศาสตร

ตําแหนงเลขที่ สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ ดูแลอาคารคณะมนุษยศาสตรและ

2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามจริง
1. เปด – ปด อาคารสถานที่ในบริเวณที่รับผิดชอบ
2. ทําความสะอาด หองพักอาจารย ภายในอาคารและรอบๆอาคาร, หองน้ํา
3. ลางแกว, เก็บขยะ
4. ตัดแตงตนไมบริเวณรอบๆอาคาร
5. อํานวยความสะดวกแกผูที่มาติดตอ ทั้งภายในและภายนอก
6. ติดตอประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ
7. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3. สมรรถนะของตําแหนง
1. มีความซื่อสัตย สุจริต
2. ตรงตอเวลา
3. มีความขยันขันแข็งและรับผิดชอบในงาน
4. มีจิตอาสาและสํานึกที่ดีในงาน

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ (งานรับหนังสือ)
เริ่มตน
รับหนังสือจากหนวยงานภายนอก/ภายใน/E-Document/เอกสารทั่วไป/
เอกสารลับ/ไปรษณีย และอื่นๆ

ตรวจสอบ คัดแยก
จัดหมวดหมู

ลงทะเบียนรับเอกสารตาม
หมวดหมู หนังสือรับภายใน,
ภายนอก และบันทึกรับ

ไมตองลงทะเบียนรับ เชน
เอกสารหรือจดหมายสวนบุคคล

ตรวจสอบแลวไมถูกตอง เชน สง
ผิดหนวยงาน ไมมผี ูลงนาม

เสนอหัวหนาสํานักงานคณบดี

เสนอผูเ กี่ยวของโดยตรง

ดําเนินการสงคืน

บันทึกสรุปเรื่อง
ไมเห็นชอบ
เสนอคณบดี
พิจารณา
เห็นชอบ
สําเนาหนังสือไปยังผูเ กี่ยวของ
เก็บสําเนาเรื่องเขาแฟมตามหมวดหมู

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ (งานสงหนังสือ)
เริ่มตน
รางหนังสือ
ไมเห็นชอบ
ตรวจสอบความเรียบรอยและ
ความถูกตอง
เห็นชอบ
เสนอลงนาม
ออกเลขที่หนังสือ วัน เดือน ป
ตามหมวดหมูหนังสือ

ลับ

ปกปด

EMS

บรรจุ จาหนาซอง
สงใหเจาหนาที่ไปรษณีย

ธรรมดา

จัดสงเรื่องใหหนวยงานตางๆ

เก็บสําเนาเรื่องเขาแฟมตามหมวดหมู

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ (งานประชุม)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ

เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ

เริ่มตน
ตรวจสอบตารางแผนการประชุม

งานสารบรรณ

ตารางแผนการประชุม

ออกหนังสือเชิญประชุมและจองหองประชุม

งานสารบรรณ

หนังสือเชิญประชุม

สําเนา/แจก หนังสือเชิญประชุมใหผูเกี่ยวของ

งานสารบรรณ

เก็บตนฉบับหนังสือเชิญประชุมเขาแฟม

งานสารบรรณ

จัดเตรียมใบลงทะเบียนผูเขารวมประชุม และ
จัดทําระเบียบวาระการประชุม

งานสารบรรณ

จัดเตรียมความพรอมของหองประชุม

งานสารบรรณ

รับลงทะเบียนและแจกวาระการประชุม

งานสารบรรณ

จดบันทึกการประชุมพรอมบันทึกเทป

งานสารบรรณ

A

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1. ใบลงลายมือชื่อ
2. ระเบียบวาระการประชุม
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ (งานประชุม)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ

เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ

A
ถอดเทป – ราง – พิมพ

งานสารบรรณ

ตรวจทานความถูกตองครบถวน

งานสารบรรณ

เสนอหัวหนาสํานักงานคณบดี

หัวหนาสํานักงานคณบดี

แกไข/เพิ่มเติมเนื้อหาในรายงาน เสนอ
หัวหนาสํานักงานคณบดี

งานสารบรรณ

เสนอคณบดีพิจารณาลงนาม

คณบดี

เก็บตนฉบับเขาแฟมรายงานการประชุมเพื่อ
นําเขาในวาระครั้งตอไป

งานสารบรรณ

1. รายงานการประชุมครั้งกอนที่
ไดรับการรับรอง
2. รายงานการประชุมที่รอการ
รับรอง

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (งานสโมสรนักศึกษา)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน
นําเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
ไมเห็นชอบ

พิจารณา

แผนกกิจกรรม
คณบดี

เห็นชอบ
ดําเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา

แผนกกิจกรรม, สโมสร
นักศึกษา / ชมรม

สรุปผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา

แผนกกิจกรรม, สโมสรนักศึกษา/
ชมรม , รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ, คณบดี

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานบุคลากร (การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน
รับเรื่อง จาก สํานักงานวิทยาเขต

งานบุคลากร

ตรวจสอบคุณสมบัติ

งานบุคลากร

รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอขอ

งานบุคลากร

เสนอสํานักงานวิทยาเขต

งานบุคลากร/คณบดี

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานบุคลากร (สรุปสถิติวันลาของบุคลากรคณะ)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน
เช็คใบลงเวลาของบุคลากรคณะ

งานบุคลากร

ตรวจเช็คจากแฟมคําสั่งไปราชการ
ใบลากิจ ลาปวย ลาพักผอน

งานบุคลากร

สรุปสถิติวันลาเพื่อนําสง
สํานักงานวิทยาเขต

งานบุคลากร

สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานบุคลากร (ดูแลบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน
เตรียมใบลงเวลาปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรคณะ

งานบุคลากร

เก็บ และเตรียมใบลงเวลา
ปฏิบัติงานในวันตอไป

งานบุคลากร

เก็บใบลงเวลาปฏิบัติงาน
เขาแฟม

งานบุคลากร

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานบุคลากร
(การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 และ 2)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน
รับเรื่อง จาก สํานักงานวิทยาเขต

งานบุคลากร

แจกเอกสารใหบคุ ลากรกรอก
(สายวิชาการและสายสนับสนุน)
แบบกําหนดภาระงาน (สําหรับสายสอน)

งานบุคลากร

ตรวจสอบคุณสมบัติ

งานบุคลากร

เสนอคณะกรรมการพิจารณา

งานบุคลากร/คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน

รวบรวมเอกสาร/กรอกเอกสารตาม
แบบฟอรมเอกสาร 1-8

งานบุคลากร

เสนอสํานักงานวิทยาเขต

งานบุคลากร/คณบดี

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานบุคลากร (การประเมินลูกจางชั่วคราว (อาจารอัตราจางและลูกจางชั่วคราวรายเดือน))
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน
รับเรื่อง จาก สํานักงานวิทยาเขต

งานบุคลากร

แจกเอกสารใหบคุ ลากรกรอก
(สายวิชาการและสายสนับสนุน)
แบบกําหนดภาระงาน (สําหรับสายสอน)

งานบุคลากร

ตรวจสอบคุณสมบัติ

งานบุคลากร

เสนอคณะกรรมการพิจารณา

งานบุคลากร/คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน

รวบรวมเอกสาร

งานบุคลากร

เสนอสํานักงานวิทยาเขต

งานบุคลากร/คณบดี

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ (การจัดซื้อจัดการจางโดยวิธีตกลงราคา (ชวงที่ 1) อนุมัติโดยหลักการ)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน
งาน/สาขาวิชา แจงความตองการ

งาน/สาขาวิชา

รับรายงานความตองการจากงาน/สาขาวิชา

งานพัสดุ
ใบเสนอจัดซื้อจัดจาง พรอม
รายละเอียด

กลุมงานแจงความประสงค
ไมถูกตอง

ตรวจสอบ

ใบเสนอจัดซื้อจัดจาง พรอม
รายละเอียด

งานพัสดุ

ถูกตอง
ตรวจสอบรายละเอียด
เสนอคณบดี เพื่อขอความเห็นชอบ

คณบดีอนุมตั ิ

งานพัสดุ

คณบดี

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ (การจัดซื้อจัดการจางโดยวิธีตกลงราคา
(ชวงที่ 2-3) คัดเลือกผูขาย/ผูรับจาง และรวบรวมเอกสารสงการงาน)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน
คัดเลือกผูขาย/ผูร ับจาง- ตอรองราคา

งานพัสดุ

ทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง

งานพัสดุ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

งานพัสดุ

สงมอบพัสดุตรวจนับ

งานพัสดุ

กรรมการตรวจรับพรอมลงนาม

กรรมการตรวจรับ

เสนอคณบดี เพื่อทราบและอนุมตั ิเบิก-จายเงิน

งานพัสดุ

งานพัสดุ

จัดเก็บ/สงมอบพัสดุ
ลงบัญชี/ทะเบียน
รวบรวมหลักฐานสงการเงิน
สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

งานพัสดุ
งานพัสดุ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ (การขอใชยานพาหนะ)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ

เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ

เริ่มตน
รับรายงานความตองการ
จากกลุมงานตางๆ

งานพัสดุ

ขออนุญาตใชยานพาหนะ

โดยผานหัวหนาสาขา/หัวหนางาน

เสนอหัวหนางานพาหนะเพื่อทราบและอนุมตั ิ
จายยานพาหนะ

งานพัสดุ

แจงผลใหผูขอ / พนักงานขับรถ

งานพัสดุ

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ (การขอใชอาคาร-สถานที่)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เริ่มตน
รับรายงานความตองการ
จากกลุมงานตางๆ

งานพัสดุ

ขออนุญาตใชอาคาร-สถานที่

โดยผานหัวหนาสาขา/หัวหนางาน

เสนอหัวหนางานพาหนะเพื่อทราบและอนุมตั ิใช
อาคาร-สถานที่

งานพัสดุ

แจงผลใหผูขอ / แมบาน

งานพัสดุ

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (การขออนุมัติไปราชการ)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน
ผูขอจัดทําหนังสือขออนุมัตไิ ปราชการ

ผูขออนุมัติไปราชการ

หัวหนาสาขาอนุมตั ิ

หัวหนาสาขาวิชา

เจาหนาที่ธุรการลงวันที่และเลขรับ

งานการเงินและบัญชี

เจาหนาที่การเงินตรวจสอบและบันทึกผูกพัน
หัวหนาสํานักงาน ตรวจสอบ
คณบดีอนุมตั ิ
สงคืนผูขออนุมัติ

หนังสือขออนุมัติไปราชการ

งานการเงินและบัญชี
หัวหนาสํานักงานคณบดี
คณบดี

หนังสือขออนุมัติไปราชการ

งานการเงินและบัญชี

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (การเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการ)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน
ผูขอเบิกทํารายงานการเบิกคาใชจา ยไปราชการ

ไมถูกตอง

ผูขอเบิกคาใชจาย

งานการเงินและบัญชี

1. รายงานการเบิกคาใชจายไปราชการ
2. ใบเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการ
3. หนังสือขออนุมัติไปราชการ
4. แบบรายงานผลการเขารวมอบรม

เจาหนาที่การเงิน
ตรวจสอบเอกสาร
ถูกตอง
บันทึกยอดคาใชจาย

งานการเงินและบัญชี

หัวหนาสํานักงาน ตรวจสอบ

หัวหนาสํานักงานคณบดี

คณบดีอนุมตั ิ

สงกองคลัง
สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณบดี

งานสารบรรณ

1. รายงานการเบิกคาใชจายไปราชการ
2. ใบเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการ
3. หนังสือขออนุมัติไปราชการ
4. แบบรายงานผลการเขารวมอบรม
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (การขออนุมัติโครงการ)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน
ผูรับผิดชอบโครงการทําบันทึกขอ
อนุมัติโครงการ
ไมถูกตอง

ผูรับผิดชอบโครงการ

1. หนังสือขออนุมัติโครงการ
2. แบบ ง.4 / ง.5-1 /ง.5-2 / ง.5-4
3. คําสั่งแตงตั้งกรรมการโครงการ

งานการเงินและบัญชี
เจาหนาที่การเงิน
ตรวจสอบเอกสาร
ถูกตอง
หัวหนาสํานักงาน ตรวจสอบ
คณบดีอนุมตั ิ
สงคืนผูรับผิดชอบโครงการ

หัวหนาสํานักงานคณบดี
คณบดี

หนังสือขออนุมัติโครงการ

งานการเงินและบัญชี

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (การขอเบิกคาใชจายโครงการ)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน
ผูรับผิดชอบโครงการขอเบิกคาใชจายโครงการ

ผูรับผิดชอบโครงการ

เจาหนาที่ธุรการลงวันที่และเลขรับ

งานการเงินและบัญชี

ไมถูกตอง

1. รายงานใบสําคัญ
2. โครงการ
3. ใบเสร็จเบิกคาใชจายตางๆ
4. แบบสรุปรายงานผลการดําเนินงาน

งานการเงินและบัญชี
เจาหนาที่การเงิน
ตรวจสอบเอกสาร
ถูกตอง
บันทึกยอดคาใชจาย

งานการเงินและบัญชี

หัวหนาสํานักงาน ตรวจสอบ

หัวหนาสํานักงานคณบดี

คณบดีอนุมตั ิ

สงกองคลัง
สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณบดี

งานสารบรรณ

1. รายงานใบสําคัญ
2. โครงการ
3. ใบเสร็จเบิกคาใชจายตางๆ
4. แบบสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิชาการ (การรับเอกสารภายใน - ภายนอก)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน
รับเอกสารและลงทะเบียนหนังสือ

เจาหนาที่ฝายวิชาการและวิจัย

เสนอรองฯฝายวิชาการและวิจัย

เจาหนาที่ฝายวิชาการและวิจัย

บันทึกสั่งการ

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

ดําเนินการตามคําสั่ง

เจาหนาที่ฝายวิชาการและวิจัย

จัดเก็บเอกสารเขาแฟม

เจาหนาที่ฝายวิชาการและวิจัย

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิชาการ (การสงเอกสารภายนอก)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เริ่มตน
จัดทําหนังสือบันทึกขอความ/หนังสือสง

เจาหนาที่ฝายวิชาการและวิจัย

เสนอตอรองฯวิชาการ

เจาหนาที่ฝายวิชาการและวิจัย

ไมถูกตอง

ตรวจสอบ

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

ถูกตอง
ลงนาม

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

ลงทะเบียนหนังสือสง

เจาหนาที่ฝายวิชาการและวิจัย

จัดสงเอกสาร

เจาหนาที่ฝายวิชาการและวิจัย

จัดเก็บเอกสารเขาแฟม

เจาหนาที่ฝายวิชาการและวิจัย

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิชาการ (การเบิกคาสอน)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ

เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ

เริ่มตน

เบิกไมได

ตรวจสอบตารางสอน
รายบุคคล

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

เบิกได
ตรวจสอบ

ไมมโี ครงการวิจยั

เจาหนาที่ฝายวิชาการและวิจัย

มีโครงการวิจัย
จัดทําแบบใบเบิกคาสอน
ไมถูกตอง

ตรวจสอบ

เจาหนาที่ฝายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

ถูกตอง
อาจารยผูสอนลงนาม

อาจารยผูสอน

รองฯวิชาการ ลงนาม

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

คณบดี ลงนาม

คณบดี

สําเนาเอกสารเก็บเขาแฟม

เจาหนาที่ฝายวิชาการและวิจัย

เสนอตอฝายการเงิน (คณะ)

เจาหนาที่ฝายวิชาการและวิจัย

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิชาการและวิจัย (การจัดทําตารางเรียน/ตารางสอน)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน
เสนอแตงตั้งกรรมการจัดทําตารางเรียน/ตารางสอน

สวท.

สํารวจจํานวนนักศึกษาและอาจารย
ประจําวิชาตามแผนการเรียน

สาขาวิชา/
ฝายวิชาการและวิจัย

ประชุมกรรมการเพื่อกําหนดกรอบการดําเนินงาน

สวท./กรรมการกลาง

จัดตารางเรียน/ตารางสอนรายวิชาหมวด
ศึกษาทั่วไปและลงตารางหอง

กรรมการกลาง/
ฝายวิชาการและวิจัย

ไมถูกตอง

ตรวจสอบ

สาขาวิชา/
ฝายวิชาการและวิจัย

ถูกตอง
จัดพิมพตารางสอนวิชากลางลงระบบงานทะเบียน

สวท.

จัดพิมพตารางสอนวิชาสาขาลงระบบงานทะเบียน

ฝายวิชาการและวิจัย

ไมถูกตอง

ตรวจสอบความถูกตอง
ของตารางสอน
ถูกตอง
สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

กรรมการกลาง/
ฝายวิชาการและวิจัย
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิชาการและวิจัย (การจัดทําตารางสอบ)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน
เสนอแตงตั้งกรรมการจัดทําตารางสอบ

สวท.

สํารวจจํานวนนักศึกษาและรายวิชาสอบ
กลางภาคและปลายภาค

สาขาวิชา/
ฝายวิชาการและวิจัย

ประชุมกรรมการเพื่อกําหนดกรอบการดําเนินงาน

สวท./กรรมการกลาง

จัดตารางสอบรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและ
ลงตารางหอง

ฝายวิชาการและวิจัย

ไมถูกตอง

จัดตารางสอบสาขา
และลงตารางหอง

ฝายวิชาการและวิจัย

ถูกตอง
จัดพิมพตารางสอบวิชากลางลงระบบงานทะเบียน

ฝายวิชาการและวิจัย

จัดพิมพตารางสอบวิชาสาขาลงระบบงานทะเบียน

ฝายวิชาการและวิจัย

ไมถูกตอง

ตรวจสอบความถูกตอง
ของตารางสอบ

ฝายวิชาการและวิจัย

ถูกตอง
สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิชาการและวิจัย (งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ งบประมาณแผนดิน)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน
แจงรายละเอียดการเสนอโครงการวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ

ฝายวิชาการและวิจัย

จัดทําโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ

ผูเสนอโครงการวิจัย
และสิ่งประดิษฐ

รวบรวมโครงการวิจยั และสิ่งประดิษฐ

ฝายวิชาการและวิจัย

รับผลการพิจารณา

ฝายวิชาการและวิจัย

ไมอนุมัติ

แจงผลการ
พิจารณา

ฝายวิชาการและวิจัย

แจงผูเกี่ยวของ
อนุมัติ
แกไขแบบเสนอแผนงานวิจัย

ผูเสนอโครงการวิจัย
และสิ่งประดิษฐ

รวบรวมแบบเสนอแผนงานวิจยั หรือชุด
โครงการวิจัยสง สวพ.

ฝายวิชาการและวิจัย

รับแจงผลการจัดสรรงบประมาณ

ฝายวิชาการและวิจัย

A

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิชาการและวิจัย (งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ งบประมาณแผนดิน)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
A
จัดทําแผนการใชจายเงิน

ผูวิจัย

ดําเนินการจัดทํางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ

ผูวิจัย

รับรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย

ฝายวิชาการและวิจัย

จัดทํารูปเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณ

ผูวิจัย

รับสําเนาเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณ

ฝายวิชาการและวิจัย

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิชาการและวิจัย (งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ งบประมาณผลประโยชน)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน
แตงตั้งคณะกรรมการวิจัย

คณบดี/รองคณบดีฝา ยวิชาการและ
วิจัย

แจงนโยบายการการสนับสนุนการทําวิจัย

ฝายวิชาการและวิจัย

จัดทําโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ

ผูเสนอโครงการวิจัย

รวบรวมโครงการวิจยั และสิ่งประดิษฐ

ฝายวิชาการและวิจัย

ประเมินคุณภาพงานวิจัย

ฝายวิชาการและวิจัย

แจงผลการพิจารณา

ฝายวิชาการและวิจัย

รับรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย

ฝายวิชาการและวิจัย

จัดทํารูปเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณ

ผูวิจัย

รับสําเนาเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณ

ฝายวิชาการและวิจัย

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านวิชาการ (การสงหนังสือภายนอก)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ

เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ

เริ่มตน
จัดทําหนังสือบันทึกขอความหนังสือสง

เจาหนาที่ฝายวิชาการ

เสนอตอคณบดี

เจาหนาที่ฝายวิชาการ

ตรวจสอบ

คณบดี

ลงนาม

คณบดี

ลงทะเบียนหนังสือสง

เจาหนาที่ฝายวิชาการ

จัดเก็บเอกสารเขาแฟม

เจาหนาที่ฝายวิชาการ

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิชาการ (งานสหกิจศึกษาหรือฝกงาน)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน
จัดทําเลมสหกิจศึกษาหรือฝกงาน

เจาหนาที่ฝายวิชาการ

ตรวจสอบ
เอกสาร

เจาหนาที่ฝายวิชาการ

จัดพิมพเอกสาร

เจาหนาที่ฝายวิชาการ

ตรวจสอบ

เจาหนาที่ฝายวิชาการ

เสนอคณบดีลงนาม

เจาหนาที่ฝายวิชาการ

สําเนาเอกสารเขาแฟม

เจาหนาที่ฝายวิชาการ

ตัวจริงเขาซองบรรจุภณ
ั ฑ

เจาหนาที่ฝายวิชาการ

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิชาการ (งานใบคํารองตางๆ)
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ

เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ

เริ่มตน
รับเอกสารใบคํารองตางๆ

เจาหนาที่ฝายวิชาการ

ตรวจสอบ
เอกสาร

เจาหนาที่ฝายวิชาการ

เสนอตอรองคณบดีฝายวิชาการ

เจาหนาที่ฝายวิชาการ

ตรวจสอบ

รองคณบดีฝายวิชาการ

เสนอคณบดีลงนาม

เจาหนาที่ฝายวิชาการ

จัดเก็บเอกสาร

เจาหนาที่ฝายวิชาการ

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงระดับคณะ
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
เริ่มตน

ไมเห็นชอบ

วิเคราะหความตองการกําลังคนใน
สาขาวิชาที่เปดสอน

คณะ/สาขาวิชา

เสนอโครงการยกรางหลักสูตรใหม
เห็นชอบ

คณะ/สาขาวิชา

พิจารณาใหความ
เห็นชอบ

คณะกรรมการประจําคณะ

เสนอขอเปดหลักสูตร (สวท.04)

คณะ/สาขาวิชา

เห็นชอบ
พิจารณาใหความ
เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

คณบดี

ประชุมพัฒนาหลักสูตร

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

เสนอรางหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

A

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

(อยางนอย 5 คน ประกอบดวย
- อาจารย 2 คน
- ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน
- ผูแทนองคกรวิชาชีพ 1 คน)
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ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงระดับคณะ
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
A
(ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพของ
หลักสูตร)

แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร

คณบดี

วิพากษหลักสูตร

คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร

ศึกษาความพรอมตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2548 ของ สกอ. ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

เห็นชอบ
ไมเห็นชอบ

พิจารณาหลักสูตร

คณะกรรมการประจําคณะ

นําเสนอมหาวิทยาลัย

คณบดี

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ

เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ

เริ่มตน
ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน

แตงตั้งคณะกรรมการ

คณบดี

ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ประธานกรรมการ

กําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน

คณะกรรมการ

นโยบายและแผนของคณะ

วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพปที่ผานมา

คณะกรรมการ

ผลการประเมินคุณภาพปทผี่ านมา

กําหนดผูร ับผิดชอบแตละองคประกอบ/
มาตรฐาน

แลกเปลีย่ นเรียนรูและติดตามผลเบื้องตน

A

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

รองคณบดีฝายตางๆ/หัวหนาสาขาวิชา แบบจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง

คณะกรรมการ

แผนการดําเนินงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ

เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ

A
ผูรับผิดชอบแตละมาตรฐาน
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง

ไมเห็นชอบ

พิจารณา

รองคณบดีฝายตางๆ/หัวหนาสาขาวิชา/ เอกสารอางอิงในรายงานการ
งานประกันคุณภาพ
ประเมินตนเอง

คณะกรรมการ

รายละเอียดการใชงาน/กิจกรรม

คณะกรรมการ

บันทึกการประชุม

คณะกรรมการ

บันทึกการประชุม

เห็นชอบ
สรุปผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
เบื้องตนและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา

ไมเห็นชอบ

พิจารณา
เห็นชอบ

ดําเนินการตามคําแนะนําปรับปรุง พัฒนาในหนวยงาน

งานประกันคุณภาพ

วางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เสนอคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ

แผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการ

บันทึกการประชุม

ไมเห็นชอบ

พิจารณา

เอกสารขอเสนอแนะ ปรับปรุง

เห็นชอบ
A

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

66

ขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ

เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ

A
จัดทํารายงาน (SAR) ประเมินตนเอง

งานประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเอง

ตรวจประเมินตนเองภายในหนวยงาน โดย
กรรมการในหนวยงาน

ปรับปรุงพัฒนา SAR ใหเปนไปตามขอแนะนํา

รายงานการประเมินตนเอง

งานประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเอง

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หนวยงาน

รายงานการประเมินตนเอง

จัดทําผลการประเมินคุณภาพภายใน

รายงานการประเมินตนเอง

แจงผลการประเมินเสนอคณะ
กรรมการบริหารและหนวยงาน

รายงานการประเมินตนเอง

ปรับปรุง SAR ตามขอเสนอแนะของ
ผูประเมินสงใหงานประกันฯ

สิ้นสุด

คูมือปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

งานประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเอง

