
กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ
ดา้นการวางแผน

1 เตรยีมขอ้มลูสารสนเทศ อนุวัฒน์
2 ประชมุรว่มกับ มข.ในการจัดทําแผนปฏบิัตริาชการ ผูบ้รหิาร จนท.แผน
3 รับแผนยทุธศาสตร ์และแผนปฏบิัตริาชการ มข. ผูบ้รหิาร จนท.แผน
4 จัดทํารา่งแผนยทุธศาสตร์ ผูบ้รหิาร จนท.แผน
5 สัมมนา จัดทําแผนยทุธศาสตร์ กลุม่ ยทุธศาสตร์
6 คณะกรรมการพจิารณา กก.วางแผน, กก.คณะ
7 ประกาศ และเผยแพรแ่ผนยทุธศาสตร์ อนุวัฒน์
8 กําหนดเป้าหมาย ตัวชวัีด และผูรั้บผดิชอบ กลุม่ ยทุธศาสตร์
9 จัดทําแผนปฏบิัตริาชการประจําปี กลุม่ ยทุธศาสตร์

10 ประกาศใชแ้ผนปฏบิัตริาชการประจําปี กลุม่ ยทุธศาสตร์
11 กํากับ ตดิตาม รายงานผล กลุม่ ยทุธศาสตร์
12 คณะกรรมการพจิารณา กก.วางแผน, กก.คณะ
13 สรปุแผน กลุม่ ยทุธศาสตร์
14 จัดทํารายงานผลสัมฤทธิ กลุม่ ยทุธศาสตร์
15 รายงานตอ่คณะ กลุม่ ยทุธศาสตร์
16 ประสานงานดา้นแผนในคณะ และ มข. กลุม่ ยทุธศาสตร์

ดา้นงบประมาณ
งบประมาณแผน่ดนิ

1 รับทราบแนวทางการจัดทํางบประมาณ ผูบ้รหิาร จนท.แผน
2 เตรยีมสารสนเทศ กลุม่ ยทุธศาสตร์
3 แจง้ใหห้น่วยงานตา่ง ๆ เสนอของบประมาณ หน่วยงานตา่งๆ
4 สรปุคําขอ เสนอผูบ้รหิาร กลุม่ ยทุธศาสตร์
5 กรรมการคณะพจิารณา รา่งงบประมาณ กก.วางแผน, กก.คณะ
6 สรปุสง่ มข. กลุม่ ยทุธศาสตร์
7 จัดทํารายละเอยีดเพมิเตมิ เสนอ กมธ.งบประมาณ กลุม่ ยทุธศาสตร์
8 รับแจง้การจัดสรรงบประมาณ กลุม่ ยทุธศาสตร์
9 เสนอผูบ้รหิารทราบ กลุม่ ยทุธศาสตร์

10 เตรยีมขอ้มลูเพอืการจัดสรรงบประมาณ กลุม่ ยทุธศาสตร์
งบประมาณเงนิรายได ้

1 ประมาณรายรับ รายจา่ย อนุวัฒน์
2 จัดทําเอกสารงบประมาณเงนิรายได ้ อนุวัฒน์
3 คณะกรรมการพจิารณา กก.วางแผน, กก.คณะ
4 สง่เอกสารให ้มข. อนุวัฒน์
5 ป้อนขอ้มลูเขา้ระบบ PF MIS อนุวัฒน์
6 หน่วยงานภายในจัดทําแผนงบประมาณ

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปฏทินิการดําเนนิงาน กลุม่งานยทุธศาสตรการพฒันา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
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7 จัดทําแผนงบประมาณ (พรอ้มแผนปฏบิัตกิาร)
8 วเิคราะหแ์ผนงบประมาณ อนุวัฒน์
9 กํากับ ตดิตาม รายงาน อนุวัฒน ์. กก.วางแผน

ดา้นอัตรากําลัง
1 จัดทํารายละเอยีดการขออัตรา อนุวัฒน์

คํารับรองการปฏบิัตริาชการ กพร.
1 รับทราบผลการประเมนิปีทผีา่นมา กตัญชล,ี หทัยรัตน์
2 รว่มประชมุรับทราบตัวชวัีด กตัญชล,ี หทัยรัตน์
3 กําหนดเป้าหมาย และนําหนัก ผูบ้รหิาร กก.ประจําคณะ
4 ตอ่รองเป้าหมาย และนําหนักกับ มข. กตัญชลี
5 จัดทําแผนปฏบิัตริาชการ อนุวัฒน,์กตัญชลี
6 จัดทําคํารับรองการปฏบิัตริาชการกับ มข. อนุวัฒน,์กตัญชลี
7 ถา่ยทอดตัวชวัีด ผูบ้รหิาร
8 จัดทําคํารับรอง ระหวา่งคณบด ีกับรองคณบดี กตัญชลี
9 จัดทําคํารับรอง ระหวา่งคณะ กับ ผูเ้กยีวขอ้ง กตัญชลี

10 ผูรั้บผดิชอบรายงานขอ้มลู คณะทํางาน
11 คณะกรรมการพจิารณา กตัญชล,ี หทัยรัตน์
12 รวบรวมขอ้มลู เพอืรายงานตอ่คณะ กตัญชล,ี หทัยรัตน์
13 บันทกึขอ้มลู E-SAR กตัญชล,ี หทัยรัตน์
14 รายงานผลตอ่ มข. กตัญชล,ี หทัยรัตน์
15 จัดทํารายงานสรปุ กตัญชล,ี หทัยรัตน์

ประกันคณุภาพ EdPex - IQA
1 รว่มประชมุรับทราบตัวชวัีด กับ มข. อนุวัฒน,์กตัญชลี
2 ถา่ยทอดตัวชวัีด รองฯ วางแผน
3 จัดทําคํารับรอง ระหวา่งคณบด ีกับรองคณบดี กตัญชล,ี หทัยรัตน์
4 จัดทําคํารับรอง ระหวา่งคณะ กับ ผูเ้กยีวขอ้ง กตัญชล,ี หทัยรัตน์
5 กําหนดผูเ้ขยีนรายงานหมวดท ี1-6 กตัญชล,ี หทัยรัตน์
6 รวบรวมขอ้มลู หมวด 7 เพอืรายงานตอ่คณะ กตัญชล,ี หทัยรัตน์
7 ผูรั้บผดิชอบตัวชวัีด รายงานขอ้มลู พรอ้มหลักฐาน
8 จัดทํา SAR กตัญชล,ี หทัยรัตน์
9 ประเมนิตนเอง โดยกรรมการภายใน กตัญชล,ี หทัยรัตน์

10 กําหนดบคุคลภายนอกเพอืตรวจประเมนิ กตัญชลี
11 ประสานงาน เพอืรับการตรวจ กตัญชลี
12 จัดเอกสาร ประกอบการตรวจ กตัญชล,ี หทัยรัตน์
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13 สง่เอกสาร SAR หมวด 1-7 ตอ่สํานักประเมนิ กตัญชล,ี หทัยรัตน์
14 เตรยีมหลักฐานประกอบการตรวจประเมนิ กตัญชล,ี หทัยรัตน์
15 จัดสถานทตีรวจประเมนิ กตัญชลี
16 จัดทําสอืนําเสนอขอ้มลู อนุวัฒน์
17 รับการตรวจประเมนิ
18 สรปุผลการประเมนิจากคณะกรรมการตรวจฯ กตัญชล,ี หทัยรัตน์

สารสนเทศ
รายงานประจําปี ชัยณรงค์

1 รวบรวมขอ้มลูทเีกยีวขอ้ง กตัญชล,ี ชัยณรงค์
2 เสนอรา่งฯ ตอ่ผูบ้รหิาร ชัยณรงค์
3 จัดทํารายงานฉบับสมบรูณ์ ชัยณรงค์
4 สง่รายงานตอ่ มข. ชัยณรงค์

การวเิคราะห ์FTES
1 รวบรวมขอ้มลูทเีกยีวขอ้ง อนุวัฒน์
2 รายงานผลการวเิคราะห์ อนุวัฒน์

ประเมนิการจัดการเรยีนการสอน
1 เตรยีมระบบ ชัยณรงค ์อนุพันธ์
2 แจง้ นศ.เขา้ประเมนิ ชัยณรงค์
3 ประมวลผล อนุวัฒน,์ ชัยณรงค์
4 จัดทํารายงาน ชัยณรงค์

การบรหิารความเสยีงและการควบคมุภายใน
1 แผนบรหิารความเสยีง 2555  ชัยณรงค์
2 รายงานควบคมุภายใน 2555  ชัยณรงค์

งานดา้นการเจา้หนา้ที
1 ประเมนิผลการปฏบิัตงิานบคุลากร รอบประเมนิท ี

1/2555
 กาญจนา/วไิล

2 เลอืนเงนิเดอืน คา่จา้ง (ขา้ราชการ และ
ลกูจา้งประจํา) 1 เม.ย.55

 กาญจนา

3 แจง้ผลการเลอืนเงนิเดอืน คา่จา้ง รายบคุคล  กาญจนา
4 การพจิารณาผลงานเพอืใหไ้ดรั้บคา่ตอบแทนการ

ปฏบิัตงิานเพมิประจําปีพนักงานมหาวทิยาลัย
 กาญจนา

5 การพจิารณาผลงานเพอืใหไ้ดรั้บคา่ตอบแทนการ
ปฏบิัตงิานเพมิประจําปีลกูจา้งชัวคราว

 กาญจนา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
6 แจง้ผลการไดรั้บพจิารณาเลอืนคา่ตอบแทนการ

ปฏบิัตงิานเพมิประจําปีพนักงานมหาวทิยาลัย 
รายบคุคล

 กาญจนา

7 ดําเนนิการเกยีวกับการขอพระราชทาน
เครอืงราชอสิรยิาภรณ์

 กาญจนา

8 ดําเนนิการเกยีวกับการขอผอ่นผันการเขา้รับการ
ตรวจเลอืกเขา้รับราชการทหาร

 กาญจนา

9 ประเมนิผลการปฏบิัตงิานบคุลากร รอบประเมนิท ี
2/2555

 กาญจนา

10 เลอืนเงนิเดอืน คา่จา้ง (ขา้ราชการ ลกูจา้งประจํา 
พนักงานราชการ และพนักงานมหาวทิยาลัย) 1 
ต.ค.55

 กาญจนา

11 ดําเนนิการเกยีวกับประกาศรับสมัครเพอืรับโอน รับ
ยา้ยขา้ราชการ (แทนตําแหน่ง ผศ.สรนาถ)

 กาญจนา/วไิล

12 จัดเตรยีมขอ้มลูดา้นการบรหิารงานบคุคลเพอืสง่
มอบงานคณบดวีาระใหม่

 กาญจนา

13 จัดทําประวัตแิละผลงาน และเสนอแตง่ตังทมี
บรหิารคณบดวีาระใหม่

 กาญจนา

14 ตรวจสอบขอ้มลูและประสานงานการจัดทําสัญญา
เพอืการตอ่สัญญาจา้งพนักงานมหาวทิยาลัย 
พนักงานราชการ

 กาญจนา

15 สรรหากรรมการประจําคณะ ครบวาระ 2 ปี (แทน อ.
ธรรมวัฒน)์

 กาญจนา

16 ยนืยันยอดงบประมาณหมวดคา่จา้งชัวคราว  กาญจนา
17 ดําเนนิการเกยีวกับการขอลาทกุประเภท ตรวจสอบ

การลาและวันทําการ จัดทํางบเดอืน งบวันลาของ
บคุลากรในคณะ

 วไิล

18 ดําเนนิการเกยีวกับการออกคําสัง ประกาศ ระเบยีบ 
ขอ้บังคับคณะ

 วไิล

19 ดา้นทะเบยีนประวัตใิหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุัน ปรับปรงุ
ทําเนียบบคุลากร

20 ดําเนนิการเกยีวกับการขอรับเงนิสวัสดกิารบตุร และ
เงนิคา่เลา่เรยีนบตุร

 วไิล

งานเชงิยทุธศาสตร ์/ เชงิพัฒนา
1 โครงการวจัิยสถาบัน  ชัยณรงค/์กตัญชลี
2 การอบรมการเขยีนผลงานทางวชิาการ อนุวัฒน/์กาญจนา
3 การศกึษาดงูาน หน่วยงานเปรยีบเทยีบ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
4 การจัดการความรูใ้นกลุม่งาน
5  - เทคนคิการทําโปสเตอร์ อนุพันธ/์หทัยรัตน์
6  - การทําปฏทินิการปฏบิัตงิาน อนุพันธ/์หทัยรัตน์
7 โครงการรายงานผลการปฏบิัตงิานประจําปี และ 

Arch.KKU Show and Share 2012
 วไิล

8 ประเพณีสงกรานตค์ณะ ประจําปี 2555  วไิล
9 โครงการพัฒนาสารสนเทศ  อนุพันธ์

10 โครงการพัฒนากลไกดา้นการประกันคณุภาพ  กตัญชล,ี หทัยรัตน์
11 คณะทํางานทบทวนภารกจิและจดุออ่นจดุแข็งของ

คณะเพอืการสรรหาคณบด(ีSWOT)
 อนุวัฒน ์กตัญชล ี
หทัยรัตน ์วไิล

12 ประเมนิความพงึพอใจจากผูรั้บบรกิาร งวดท ี1  ชัยณรงค์
13 ประเมนิความพงึพอใจจากผูรั้บบรกิาร งวดท ี2  ชัยณรงค์

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
1 ปรับปรงุ ตดิตามการใชง้านระบบฐานขอ้มลูบคุคล หทัยรัตน์
2 ปรับปรงุ ตดิตามการใชง้านระบบฐานขอ้มลู งาน

บรกิารวชิาการ งานสรา้งสรรค ์และงานอนืๆ ที
เกยีวขอ้ง เพอืใชส้ําหรับการจัดทํารายงาน 2010

หทัยรัตน์

3 ปรับปรงุเว็บไซตค์ณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ในสว่น
ดา้นหนา้

หทัยรัตน์

4 จัดทําระบบปฏทินิกจิกรรม หทัยรัตน์
5 กจิกรรมถา่ยทอดความรู ้"การจัดทําโปสเตอร ์ดว้ย

โปรแกรม Microsoft Power Point 2007"
หทัยรัตน์

6 กจิกรรมถา่ยทอดความรู ้การจัดทําปฏทินิกจิกรรม" หทัยรัตน์
7 กรรมการดา้นการรวบรวมองคค์วามรูแ้ละประเมนิผล

โครงการ “Arch Show and Share 2012”
หทัยรัตน์

8 คณะทํางานจัดกจิกรรมแลกเปลยีนความรูต้าม
บันทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืวา่ดว้ยการแลกเปลยีน
เรยีนรูป้ระเพณี มข.-ม.อ. ครังที

หทัยรัตน์

11 ดแูลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  อนุพันธ์
12 จัดทําเผยแพรเ่อกสารการใชง้าน  อนุพันธ์
13 วเิคราะหร์ะบบงานทใีชร้ว่มกับไอที  อนุพันธ์
14 เขยีนโปรแกรมกับงานทใีชร้ว่มกัน  อนุพันธ์
15 ฝึกอบรมถา่ยทอดความรูท้างไอที  อนุพันธ์


