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สารคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์

   

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด าเนินการตาม

นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนและตอบสนองนโยบายของ

มหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์  ทั้งนี้ บุคลากรสายสนับสนุนเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ

สนองตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้สามารถทัดเทียมกับหน่วยงานอ่ืนและสามารถแข่งขัน 

มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกับ

ภารกิจในปัจจุบัน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล เพ่ือก าหนดโครงสร้างตาม

ภาระหน้าที่ความรับผิดขอบ ท าการวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับพันธกิจ เพ่ือก าหนดเป็น

กรอบอัตราก าลังของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และมีความเสมอภาคในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก

หน่วยงานและเป็นมาตรฐานในการจัดท ากรอบอัตราก าลังของหน่วยงานต่อไปในอนาคต 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย

บุคลากรสายสนับสนุนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดของข่ายงานในแต่ละต าแหน่งและร่วมกันก าหนดรายละเอียดต่างๆ  

เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการจัดท ากรอบอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติจริง  

ทั้งนี้  ข้อมูลในการจัดท ากรอบอัตราก าลังดังกล่าวถึงแม้จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควรแต่ก็สามารถที่จะใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินการจัดท ากรอบโครงสร้างของหน่วยงานได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า

กรอบอัตราก าลังในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 

 

 

                                          

                      รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง 
                                                     คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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ค าน า 

  

  สืบเนืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นในการ

สร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ กระบวนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เห็นถึงความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงาน

และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริการการศึกษา มาจัดท าเป็นเล่มคู่มือภาระงานกรอบภาระงานและกรอบ

อัตราก าลัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและอ้างอิงได้ เพ่ือเอ้ืออ านวยในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย

ความสะดวก รวดเร็ว ท าให้สามารถจัดการภาระงาน บริหารงานและบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ ผู้จัดท า ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ทุกท่านทีสนับสนุนการด าเนินการจัดท าคู่มือภาระงานกรอบภาระงานและกรอบอัตราก าลัง ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559-2562 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่าย

บริหารงานทั่วไปและหน่วยงานอ่ืนๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะใช้คู่มือเล่มนี้น าไปใช้ในการปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

 

 

                        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

             คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

                   31 พฤษภาคม 2559 
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ส่วนที่ 1 ประวัติคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยา 

ลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดยมีการพัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30 ปี  เริ่มตั้ งแต่  พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน 

แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ 1  พ.ศ.2516 - 2542 ตั้งแต่เป็นภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์   วิทยาลัยครูสวนสุนันทา/สถาบันราชภัฏ (ชื่อสถาบันในขณะนั้น)   

ช่วงที่ 2  พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน  ตั้งแต่เริ่มโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ จนถึงมีสถานภาพเป็นคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามกฎกระทรวงในปัจจุบัน 

 

ช่วงท่ี 1  พ.ศ.2516 - 2542  เริ่มจากการพัฒนาเป็นภาควิชา ดังนี้ 

ภาควิชานาฏศิลป์ในอดีตรวมเป็นภาควิชาเดียวกันกับภาควิชาดนตรีใช้ชื่ อว่า ภาควิชาดนตรีและนาฏศิลป์  

จนกระทั่งปี พ.ศ.2516  ภาควิชานาฏศิลป์จึงได้รับอนุมัติจากกรมการฝึกหัดครูให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ ขึ้นเป็นแห่งแรกจากวิทยาลัยครูทั้งหมด 36 แห่ง ในขณะนั้น  ปี 

พ.ศ.2519 ได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตโดยเปิดสอนวิชาเอกนาฏศิลป์ในระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นแห่งแรกของ

ประเทศไทย  และในปี พ.ศ.2524 ได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกนาฏศิลป์และการละครขึ้นอีกสาขา

หนึ่ง  

ภาควิชาดนตรี  ในอดีตร่วมเป็นภาควิชาเดียวกันกับภาควิชานาฏศิลป์  ใช้ชื่อว่า  ภาควิชาดนตรีและนาฏศิลป์  

ได้เปิดสอนรายวิชาสังคีตนิยมเป็นวิชาพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น (ป.กศ.

ต้น) เรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ.2520  ได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นภาควิชาขึ้นเพ่ือบริหารจัดการได้ตรงกับความต้องการของ

สาขาวิชา  ต่อมาในปี พ.ศ.2527  ได้พัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) และในปี พ.ศ.2530 ภาควิชาดนตรีได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 

ปี) วิชาเอกดนตรีศึกษาเพ่ิมข้ึนอีกสาขาหนึ่ง 

ภาควิชาศิลปะ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเพ่ือผลิตครูศิลปะ    จนในปี พ.ศ.2520  ได้เพ่ิมวิชาเอกด้านภาพ

พิมพ์ขึ้นพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรสายการออกแบบตามความต้องการของวิชาชีพ และต่อมาในปี  พ.ศ.2532   
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ภาควิชาศิลปะได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตขึ้นใหม่   ประกอบด้วยสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และ

สาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

แม้ว่าในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติรวมวิทยาลัยครูทั่วประเทศเป็น “สถาบันราชภัฏ”  ภาควิชาศิลปะ 

ภาควิชาดนตรี และภาควิชานาฏศิลป์ (รวมสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร) ก็ยังคงสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์เรื่อยมา หากแต่ในปี พ.ศ.2542 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายในจาก “ภาควิชา” 

เป็น “โปรแกรมวิชา”  ได้แก่ โปรแกรมวิชาศิลปะ  โปรแกรมวิชาดนตรี   โปรแกรมวิชานาฏศิลป์  และ  โปรแกรมวิชา

นาฏศิลป์และการละคร     

 

ช่วงที่ 2  พ.ศ.2542- ปัจจุบัน   

รองศาสตราจารย์  ดร.ดิลก   บุญเรืองรอด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสมัยนั้น  มีความคิด

ที่จะรวมความโดดเด่นทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร ที่มีอยู่ในรั้วสวนสุนันทา  และพัฒนาให้เข้มแข็ง  

เพ่ือเป็นผู้น าทางด้านศิลปกรรมศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้น  ในปี 

พ.ศ. 2542  โดยแยกกลุ่มวิชาศิลปะทั้งหมดออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ต่อมาได้แบ่งการบริหาร

ทางวิชาการออกเป็น 3  โปรแกรมวิชาประกอบด้วยโปรแกรมวิชาศิลปะ  โปรแกรมวิชาดนตรี  และโปรแกรมวิชา

นาฏศิลป์ (โดยรวมกับกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร) พร้อมทั้งแต่งตั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  กรุดทอง  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษในสมัยนั้น  รักษาการในต าแหน่งคณบดี 

ในปี พ.ศ.2543  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผดุง ศิริรัตน์   ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วางแผน

และนโยบายเพ่ือการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.

สุชาติ   สุทธิ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช   กงกะนันท์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์  ภู่อารีย์  ร่วมกันสนับสนุน

และพัฒนาหลักสูตรใหม่ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์  จ านวน  4  สาขาวิชาในเบื้องต้น  คือ  สาขาวิชาการออกแบบ

เครื่องแต่งกาย  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  สาขาการออกแบบหัตถศิลป์  และสาขาจิตรกรรม    เปิดสอนในปี 

พ.ศ.  2547  เป็นต้นมา  โดยได้รับปริญญาบัตรทางด้านศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตขึ้นเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ 

การจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างดียิ่ง  โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่าง

ดียิ่งจากอดีตอธิการบดีและรองอธิการบดี  รวมทั้งบุคคลต่างๆ  อีกหลายท่าน  เช่น  อธิการกลาย  กร ะจายวงศ์ 

อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปรางศรี  พานิชกุล อธิการบดี รองศาสตราจารย์  ดร.ดิลก  บุญเรืองรอด  รอง

อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรวิทย์  จินดาพล    รองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วินิจ  เทือกทอง  ฯลฯ  

จากการด าเนินการมาโดยตลอดนั้น  วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.2548  ได้มีการประกาศจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ใน
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ราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อย  คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงได้ถือก าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา  และเป็นคณะเดียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง  41  แห่งทั่วประเทศ  ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย   

ในปี พ.ศ. 2548 - 2551  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  กิจขันธ์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   

ในปี พ.ศ.2552 -ปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 

ในด้านอาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์  อาคาร  58  เป็นอาคารเรียนขนาด  5  ชั้น ใช้งบประมาณในการ

ก่อสร้างประมาณ 130 ล้านบาท  ซึ่งท าการก่อสร้างในสมัยอธิการบดี  รองศาสตราจารย์  ดร.ดิลก บุญเรืองรอด และ

เสร็จสิ้นในสมัยรองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ  พันธุเวช   อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่า

ติดก าแพงแดง  ด้านถนนราชวิถี  โดยมีสถาปัตยกรรมทรงไทยประยุกต์ 7 ชั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มอาคารเดิมที่เคย

เป็นพระต าหนัก และเรือนเดิม ซึ่งได้บูรณะไว้ส าหรับเป็นแหล่งรวมข้อมูลศิลปะกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งด้านคีตศิลป์ 

ทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์ประกอบด้วย อาคารจุฑารัตนาภรณ์ (อาคาร 45) พระต าหนักของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านดนตรี, อาคารอาทรทิพย์นิวาส (อาคาร 46) พระต าหนักของพระ

เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะ และอาคารเอ้ือนอาชว์แถมถวัลย์ (อาคาร 51) 

เรือนของเจ้าจอมเอ้ือน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านนาฏศิลป์  โดยสมเด็จพระ

บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานนามอาคาร และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระ

นามาชภิไธย มวก.ประดิษฐาน ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยพระราชทานนามอาคารว่า “อาคาร 

60 พรรษามหาวชิราลงกรณ” 

ในปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์มีหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้ 
1. สาขาวิชาจิตรกรรม  
2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
3. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
4. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
5.   สาขาวิชาดนตรี 
6.   สาขาศลิปะการแสดง 
      - วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
      - วิชาเอกศิลปะการละคร 

 
 นับตั้งแต่ก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้ด าเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี รวมถึงกิจกรรมต่างๆ 
และการด าเนินการส่งเสริมการเรียนการสอนของทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเรื่อยมา  ทั้งนี้บุคลากร
จะต้องความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ โดยคณะศิลปกรรมศาสตรืได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดคู่มือกรอบ
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ภาระงานและกรอบอัตราก าลัง ได้ค านึงถึงการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้ การด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานสายสนับสนุนการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีส่วนสนับสนุน
ในการจัดการศึกษาให้เป็นไปได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีภาระงานและ
บทบาทหน้าที่ ให้นักศึกษา อาจารย์ และคณะฯ เป็นไปด้วยดีตลอดมา 
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ส่วนที่ 2 โครงสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

          มีโครงสร้างการบริหาร คือ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี

คณะกรรมการประจ าคณะคณะศิลปกรรมศาสตร์ สนับสนุนในการบริหาร สายการบังคับบัญชาล าดับรองลงมาเป็นรอง

คณบดีฝ่ายต่างๆ ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และรองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา ล าดับรองลงมาอีก คือ  หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าส านักงานคณบดี   

 โดยในที่นี้ พิจารณาตามสายบังคับบัญชาของสายสนับสนุนวิชาการ ภายใต้โครงสร้างล าดับรองลงมาจาก

หัวหน้าส านักงานคณบดี  ซึ่งจะแบ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ 
3. หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 
4. หัวหน้าฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 
5. หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
6. หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
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ส่วนที่ 2 โครงสร้าง 
 
2.1 โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
โครงสร้าง 
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2.2 โครงสร้างภาระงานของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับปริญญาโท 
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สึกษา 
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ส่วนที่ 3 นิยามหรือค าจ ากัดความ 
 

1. ค าบรรยายลักษณะงาน หรือ ใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) JD  
หมายถึง การระบุขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบงาน สามารถอธิบายขั้นตอน step-by-step  

ของกิจกรรมหลัก อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมรองได้ ระบุระยะเวลาในการท างานของแต่ละขั้นตอนอย่าง
ละเอียด พร้อมทั้งสามารถระบุตัวชี้วัดผลงานหลักได้ 
 
2. กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI  

หมายถึง การระบุงานที่ตนเองรับผิดชอบหรือมีหน้าที่ท า โดยน าหัวข้อมาจาก JD กิจกรรมรอง 
เขียน flow chart ให้เห็นรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติในเชิงลึกของต าแหน่งงานประกอบด้วย ขั้นตอน เวลา เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในต าแหน่งงานของตนได้อย่างถูกต้อง 
 
3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP  

      หมายถึง การท างานในภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้น ๆ โดยใช้อธิบายถึงงานหลักๆ ที่
น ามาจาก WI ซึ่งต้องระบุวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นขั้นตอน step-by-step และ flow chart อย่างละเอียดเพ่ือให้เห็น
กระบวนการและความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่น ๆ รวมไปถึงเวลาในการท างานทั้งหมดโดยการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
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ส่วนที่ 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตราก าลังของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

4.1 กรอบภาระงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ภาระงานตามโครงสร้างของฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีทั้งหมด  5 ต าแหน่ง ดังนี้ 
1. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. ต าแหน่งบุคลากร 
3. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
5. ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 
      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีทั้งหมด 7 งาน ประกอบด้วย 

 1. งานธุรการและสารบรรณ  มีทั้งหมด 8 กิจกรรมหลัก   
       1.1 การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก และรับเรื่องจากนักศึกษา 
  1.2 ตรวจสอบเอกสาร 
  1.3 การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ 
  1.4 การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างด าเนินการ 
  1.5 การคัดแยกเอกสาร 
  1.6 การรับจองห้อง 
  1.7 การจัดประชุม 
  1.8 การสร้างเส้นทางระบบ e – office  
 
 2. งานประชาสัมพันธ์   มีทั้งหมด 13 กิจกรรมหลัก  
  2.1 การร่าง-พิมพ์โต้ตอบหนังสือ 
  2.2 การประกาศข่าวสาร 
  2.3 การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
  2.4 การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ภายใน-ภายนอก 
  2.5 การถ่ายรูปกิจกรรม 
  2.6 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
  2.7 การตอบค าถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ 
  2.8 การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์  
  2.9 การวางแผนประชาสัมพันธ์ 
 2.10 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
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 2.11 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน  
 2.12 การจับตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก 
 2.13 การจัดท าโครงการ 
 
 3. งาน IT  มีทั้งหมด  7  กิจกรรมหลัก 
     3.1  การบริการการเรียนการสอน 
     3.2 การซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์ 
     3.3 การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ 
     3.4 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
     3.5 การงานระบบเครือข่าย 
     3.6 การเพ่ิมข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 
     3.7 การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
 
 4. งานโสตทัศนศึกษา มีทั้งหมด  9  กิจกรรมหลัก 
     4.1 การบริการการเรียนการสอน 
     4.2 การจองห้องประชุม 
     4.3 การยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ 
     4.4 การให้บริการโรงละคร      
     4.5 การจัดค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ คณาจารย์ประจ า-ที่ปรึกษา-พิเศษ-หลักสูตร 
     4.6 การจัดท าใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิเศษ/หรือเกิน 12 ชม./ภาคพิเศษ 
     4.7 การเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7 

     4.8 การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร(กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียดทั้งหลักสูตร)  
     4.9 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
 5. งานอาคาร/ยานพาหนะ มีทั้งหมด 5 กิจกรรมหลัก  
      5.1 การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์  
      5.2 การจัดท าทะเบียนประวัติซ่อมบ ารุง(1 ครั้ง/ปี) 
      5.3 การจัดท าสถิติซ่อมยานพาหนะ (1 ครั้ง/ปี) 
      5.4 การตรวจสอบซ่อมบ ารุง  
      5.5 การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา 
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 6. งานบุคลากร มีทั้งหมด  9  กิจกรรมหลัก  
     6.1 การจัดท ากรอบอัตราก าลัง 
     6.2 การประเมินการปฏิบัติงาน  
     6.3 การสรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได้) 
     6.4 การจัดท าหนังสือรับรอง 
     6.5 การลงเวลาปฏิบัติงาน 
     6.6 การตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย 
     6.7 การจัดท าค าสั่งเดินทางไปราชการ 
     6.8 การพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ) 
     6.9 การพัฒนาบุคลากร  
 
 7. งาน ISO 9001 : 2008 มีทั้งหมด 6 กิจกรรมหลัก 
     7.1 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
     7.2 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
     7.3 การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 
     7.4 การรับตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก 
     7.5 การควบคุมเอกสาร 
     7.6 การจัดท าคู่มือคุณภาพ 
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4.2 กรอบอัตราก าลังของฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
       4.2.1 สรุปกรอบอัตราก าลังของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ ชื่อ - สกลุ 
ระยะเวลาที่ใช้ (ปี) 

นาที ชั่วโมง วัน 

   1. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

1 นางสาวปาริฉัตร์  จันทร์นวล 44 2 312 

รวมภาระงาน 44 2 312 

   2. ต าแหน่งบุคลากร 

1 นางสาวณิชาภัทร เป้าค าศรี 42 0 171 

รวมภาระงาน 42 0 171 

   3. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1 นางสาววราภรณ์  ไชยพร 3 1 240 

รวมภาระงาน 3 1 240 

   4. ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 

1 นายพิทยาธร  บุญวรรณ์ 0 1 226 

รวมภาระงาน 0 1 226 

   5. ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

1 นายชลัช  โชติจันทร์ 20 1 219 

รวมภาระงาน 20 1 219 

รวมภาระงานทั้งหมด 49 6 1168 

 1. ภาระงานที่ค านวณได้ทั้งหมด 1168/230 = 5.08 คน เป็นเท่ากับ 5 คน 
 

 2. จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน ทั้งหมด 5 คน 
   

 

3. สรุปกรอบอัตราก าลัง 5- 5 = เป็นไปตามกอบอัตราก าลัง  
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4.2.2 ตารางสรุปการก าหนดกรอบอัตราก าลังและต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2562 
หน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
       บุคลากรในปัจจุบัน       ต าแหน่งเพิ่มใหม่ 2559-2562 

หน่วยงาน ต าแหน่ง ระดับ 

บุคลากร
ที่พึงมี ข้าราชการ 

พนักงาน
ประจ า 

พนักงาน
ชั่วคราว 

พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า รวม เพิ่ม ลด เพิ่มในปี 

                       2559 2560 2561 2562 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                              

    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 1  - 1  -  - -  1  - -  -  - -  -  

  บุคลากร ปฏิบัติการ 1  - 1 -  -  - 1  -  -  -  -  - -  

  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ปฏิบัติการ 1  -  1 -  -  - 1 -  -   -  -  - -  

 
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 1  - 1  - -  - 1 -  -   -  -  -  - 

  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ 1  - -  1  -  - 1  - -   -  -  -  - 

รวม     5  - 4  1 -  - 5  - -   - -  -  - 

 

จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน ทั้งหมด 5 คน 
   สรุปกรอบอัตราก าลัง 5 - 5 = เป็นไปตามกอบอัตราก าลัง 
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        4.3 สรุปภาระงานของบุคลากร ตามฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
ต ำแหน่งบริหำรงำนทั่วไป 

 
                1) สรุปภาระงานของนางสาวปาริฉัตร์  จันทร์นวล    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

ชื่อ                      ปาริฉัตร์                       นามสกุล                     จันทร์นวล                      . 
ฝ่าย                 บริหารงานทั่วไป                  ต าแหน่ง             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          . 
หน่วยงาน          คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. งาน : ธุรการและสารบรรณ 

 1.1 กิจกรรมหลัก : JD การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก และรับเรื่องจากนักศึกษา 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 54 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 10 วัน 

        1.2 กิจกรรมหลัก : JD ตรวจสอบเอกสาร 

                       ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 16 นาที/ - ชั่วโมง/ 10 วัน 

 1.3 กิจกรรมหลัก : JD การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน จ านวน - นาที/ 3 ชั่วโมง/ 179 วัน 

 1.4 กิจกรรมหลัก : JD การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างด าเนินการ 

                        ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวนจ านวน 24 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 4 วัน 

 1.5 กิจกรรมหลัก : JD การคัดแยกเอกสาร 

                       ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  - นาที/ - ชั่วโมง/ 9 วัน 

 1.6 กิจกรรมหลัก : JD การรับจองห้อง 

                       ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  50 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 57 วัน 

 1.7 กิจกรรมหลัก : JD การจัดประชุม 

                      ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 33 วัน 
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 1.8 กิจกรรมหลัก : JD การสร้างเส้นทางระบบ e-office 

                     ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน - นาที/ - ชั่วโมง/ 8 วัน 

 
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน     44     นาที/     2    ชั่วโมง/    312  วัน 
เอกสารที่ต้องแนบ : .ใบพรรณนาหน้าที่ Job Description (JD) 
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               2) สรุปภาระงานของนางสาวณิชาภัทร  เป้าค าศรี  ต าแหน่งงานบุคลากร 

 
แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 
 

ชื่อ                      ณิชาภัทร                      นามสกุล                     เป้าค าศรี                      . 
ฝ่าย                 บริหารงานทั่วไป                  ต าแหน่ง             งานบุคลากร          . 
หน่วยงาน          คณะศิลปกรรมศาสตร์      . 
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. งานบุคลากร 
 2.1 กิจกรรมหลัก การจัดท ากรอบอัตราก าลัง 

ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 21 นาที/6 ชั่วโมง/ 5 วัน 

2.2 กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน 

ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 8  นาที/ 3  ชั่วโมง/ 15วัน 

 2.3 กิจกรรมหลักการสรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได้) 

ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 36 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 6วัน 

  2.4กิจกรรมหลัก การจัดท าหนังสือรับรอง 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 12 นาที/ 5  ชั่วโมง/........ วนั 

2.5 กิจกรรมหลัก การลงเวลาปฏิบัติงาน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน -  นาที/  2  ชัว่โมง/  102 วัน 

2.6กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย  

ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 20 นาที/ - ชั่วโมง/ 12  วัน 

 2.7 กิจกรรมหลัก การจัดท าสั่งเดินทางไปราชการ 

ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน - นาที/ 3  ชั่วโมง/ 1  วัน 

 2.8กิจกรรมหลัก การพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ) 

ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 10 นาที/ 3 ชั่วโมง/....... วัน 

  2.9 กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากร 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน……..นาที/ 3  ชั่วโมง/ 6 วัน 
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2. งาน ISO 9001 :2008  
 
 3.1 กิจกรรมหลักการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน - นาที/ - ชั่วโมง/ 5 วัน 

3.2กิจกรรมหลักการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 30 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 1 วัน 

3.3กิจกรรมหลักการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 

ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ 3 ชั่วโมง/ 7 วัน 

3.4กิจกรรมหลักการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก 

ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 10 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 4 วัน 

3.5กิจกรรมหลักการควบคุมเอกสาร 

ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 5 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ………. วนั 

3.6กิจกรรมหลักการจัดท าคู่มือคุณภาพ 

ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 20 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 1 วัน 

 

 
สรุปเวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน 42 นาที/  - ชั่วโมง/ 171 วัน 
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
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3) สรุปภาระงานของนางสาววราภรณ์  ไชยพร ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 
 

 
 
ชื่อ              นางสาววราภรณ์             .นามสกุล                ไชยพร             . 
ฝ่าย  งานIT / โสตฯ            ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงาน  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มีภาระงานที่ปฏิบัติ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. งาน  งานIT / โสตฯ 
 1.1 กิจกรรมหลัก  การบริการการเรียนการสอน  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 0 นาที/ 0 ชั่วโมง/ 74 วัน 
 1.2 กิจกรรมหลัก การซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 57 นาที/ 0 ชั่วโมง/ 37 วัน 
 1.3 กิจกรรมหลัก การติดตั้งอุปกรณ์ใหม ่ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 12 นาที/ 1ชั่วโมง/ 7 วัน 
 1.4 กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 53 นาที/ 0 ชั่วโมง/ 47 วัน 
 1.5 กิจกรรมหลัก  การงานระบบเครือข่าย  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 19นาที/  4 ชั่วโมง/  45 วัน 
 1.6 กิจกรรมหลัก การเพ่ิมข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 0 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 14 วัน 
2. งาน  งานประชาสัมพันธ์ 
 2.1 กิจกรรมหลักการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 0 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 14 วัน 
  
 

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน   3 นาที/  1 ชั่วโมง/  240 วัน 
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
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4) สรุปภาระงานของนายพิทยาธร  บุญวรรณ์  ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 

 

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

ชื่อ         นายพิทยาธร   นามสกุล     บุญวรรณ์                                
ฝ่าย      บริหารงานทั่วไป           ต าแหน่ง             นักประชาสัมพันธ์ 
หน่วยงาน            คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. งานธุรการและสารบรรณ 
 1.1 กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน - นาที/ 50 ชั่วโมง/ 1 วัน 
2. งานประชาสัมพันธ์ 
 2.1 กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน - นาที/ - ชั่วโมง/ 24 วัน 
 2.2 กิจกรรมหลัก การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 43 นาที/ - ชั่วโมง/ 42 วัน 
 2.3 กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ภายใน-ภายนอก 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 40 นาที/ 2 ชั่วโมง/ - วัน 
 2.4 กิจกรรมหลัก การถ่ายรูปกิจกรรม 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 35 นาที/ - ชั่วโมง/ 18 วัน 
 2.5 กิจกรรมหลัก การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 25 นาที/ - ชั่วโมง/ 33 วัน 
 2.6 กิจกรรมหลัก การตอบค าถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 51 นาที/ - ชั่วโมง/ 22 วัน 
 2.7 กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 9 นาที/ - ชั่วโมง/ 37 วัน 
 2.8 กิจกรรมหลัก การวางแผนประชาสัมพันธ์ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 35 นาที/ - ชั่วโมง/ 3 วัน 
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2. งาน IT-โสตฯ 
 2.1 กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 15 นาที/ 4 ชั่วโมง/ - วัน 
 2.2 กิจกรรมหลัก การเพ่ิมข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 52 นาที/ - ชั่วโมง/ 14 วัน 
 
3. งานการเงิน-บัญชี-งบประมาณ 
 3.1 กิจกรรมหลัก การจัดท าโครงการ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 19 นาที/ - ชั่วโมง/ 4 วัน 
 
4. งานผลิตวารสารวิชาการ 
 4.1 กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการบนเว็บไซต์คณะ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน - นาที/ 3 ชั่วโมง/ - วัน 
 
5. งาน U-ranking 
 5.1 กิจกรรมหลัก การจัดประชุมแบ่งตัวชี้วัดตามเกณฑ์ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 5 นาที/ 2 ชั่วโมง/ - วัน 
 5.2 กิจกรรมหลัก การติดตามผลการด าเนินงาน 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 57 นาที/ - ชั่วโมง/ 1 วัน 
 5.3 กิจกรรมหลัก การลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 51 นาที/ - ชั่วโมง/ 30 วัน 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปเวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน - นาที/ 1 ชั่วโมง/ 226 วัน 
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
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5) สรุปภาระงานของนายชลัช  โชติจันทร์ ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 
 

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

ชื่อ        นายชลัช    นามสกุล        โชติจันทร์ 
ฝ่าย     บริหารงานทั่วไป  ต าแหน่ง    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. งาน  IT-โสตฯ 
 2.1 กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนการสอน 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 25 นาที/ - ชั่วโมง/ 3 วัน 
 2.2 กิจกรรมหลัก การจองห้องประชุม   
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 30 นาที/ - ชั่วโมง/ 2 วัน 
 2.3 กิจกรรมหลัก การยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ 
        (ต่อปี) จ านวน  - นาที/ - ชั่วโมง/ 4 วัน 
 2.4 กิจกรรมหลัก การให้บริการโรงละคร 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 25 นาที/ - ชั่วโมง/ 210 วัน 
 
2. งานฝ่ายบริการการศึกษา 

        2.1 กิจกรรมหลัก : JD การจัดค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ คณาจารย์ประจ า-ที่ปรึกษา-พิเศษ-หลักสูตร 

                      ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน -  นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน 

        2.2 กิจกรรมหลัก : JD การจัดท าใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิเศษ/หรือเกิน 12 ชม./ภาคพิเศษ 

                      ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน - นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน 

        2.3 กิจกรรมหลัก : JD การเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7 

                      ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 45 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 20 วัน 

        2.4 กิจกรรมหลัก : JD การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียดทั้ง 

                                        หลกัสูตร) 

                      ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน - นาที/ 3 ชั่วโมง/ 37 วัน 
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        2.5 กิจกรรมหลัก : การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                      ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 30 นาที/ 4 ชั่วโมง/ - วัน 

 

สรุปเวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน20 นาที/  1 ชั่วโมง/ 219 วัน 
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
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ส่วนที่ 5 กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI 
 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการก าหนดการท างานตาม
ภาระงานและบทบาทหน้าที่ ตามที่แสดงไว้ข้างต้น โดยสามารถแสดงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม ใบ
พรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) JD  กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP  ทั้งนี้ ตามกระบวนการต่างๆ ได้รวบรวมไว้ ดังนี้ 
 

1. งานธุรการและสารบรรณ มี กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม  
2. งานประชาสัมพันธ์ มีกิจกรรมหลัก 13 กิจกรรม 
3. งาน IT  มีกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม 
4. งานโสตทัศนศึกษา มีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม 
5. งานอาคาร/ยานพาหนะ มีกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม 
6. งานบุคลากร  มีกิจกรรมหลัก  9  กิจกรรม 
7. งาน ISO 9001:2008 มีกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  
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จันทร์นวล 

       1. งานธุรการและสารบรรณ  
               1.1 การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก และรับเรื่องจากนักศึกษา 
 

 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานธุรการและสารบรรณ 

ช่ือ ………………………………………………………………………......... นามสกุล ............................................................................. รหัสเอกสาร JD - FA - AD - CL 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน.................................................…..……………………………….กิจกรรมหลัก การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/รับเรื่องจากนักศึกษา 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ....................... .......................... นามสกุล …………………………………………………….…………….ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-
ออก/รับเรื่องจากนักศึกษา 
(หน่วยนับ: ฉบับ ต่อปี) 

2.1.1ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร 
       1) ออกเลขท่ีรับเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวัน  
       2) ออกเลขท่ีส่งเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวัน 

-  
5723 

เลขท่ีรับเอกสาร 
 
เลขท่ีส่งเอกสาร 

 
1 

   
100 
 

2.1.2 รับเรื่อง/เอกสารจากนักศึกษา 
       1) ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารแนบต่าง ๆ 
       2) สแกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ สร้างเส้นทางถึง
ผู้เกี่ยวข้อง 
       3) ติดตามประสานงานจนเอกสารนั้นเสร็จสิ้นกระบวนการ

- 2036 เอกสารเข้าระบบ
ตามเส้นทาง 

1   100 

น.ส. ปาริฉตัร ์ จันทร์นวล 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป งานธุรการและสารบรรณ  

น.ส. ปาริฉตัร ์ ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
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แจ้งนักศึกษาทราบ 
รวม 2   100 

รวมระยะเวลาทั้งหมด 11 3 18 100 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/รับเรื่องจากนักศึกษา 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .......... ธุรการและสารบรรณ   .................. กิจกรรมหลัก..... การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/รับเรื่องจากนักศึกษา...... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก และการรับเรื่องจากนักศึกษาได้ตามขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร 
         1) ออกเลขท่ีรับเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวัน 
         2) ออกเลขท่ีส่งเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวัน  
    3.2 รับเรื่อง/เอกสารจากนักศึกษา 
          1) ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารแนบต่างๆ    
          2) สแกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ สร้างเส้นทางถึงผู้เกี่ยวข้อง 
          3) ติดตามประสานงานจนเอกสารนั้นเสร็จสิ้นกระบวนการแจ้งนักศึกษาทราบ 
 

 
 
4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 2   นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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จนท.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป หวัหน้าส านกังาน คณบดี บคุคลเก่ียวข้อง นาที ชม. วนั




1.

2.




การลงทะเบยีนรับเอกสาร

รับเร่ือง/เอกสารจากนกัศึกษา

1

1

2

หมายเหตุ ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัติ

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) ต าแหน่ง

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี วันที่

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป   งาน ธรุการและสารบรรณ       กิจกรรมหลกั การลงทะเบยีนรับเอกสารเข้า-ออก/รับเรื่องจากนักศึกษา      ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......2.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

หนว่ยงานภายนอก ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ตวัชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ลงทะเบยีนรับ-ส ง

                  

             

เอกสารส งเข้า น วยงาน 

พิจาร าสั่งการ ลงนาม 
  ง  ้ เก่ียวข้อง

ด าเนินการตามท่ีสั่งการ

เอกสารส งเข้า น วยงาน 
ตรวจสอบ

 วาม  กต้อง  ละ สกน
เอกสารเข้าระบบ

ลงทะเบยีนรับ                   

             

พิจาร าสั่งการ ลงนาม 
  ง  ้ เก่ียวข้อง

พิจาร าสั่งการ ลงนาม 
  ง  ้ เก่ียวข้อง
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   1.2 ตรวจสอบเอกสาร 

            
ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 

 

   งานธุรการและสารบรรณ 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................. รหัสเอกสาร JD - FA - AD - CL 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  ธุรการและสารบรรณ................................................. กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสาร………………………………………………… 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การตรวจสอบเอกสาร 2.1.1 วิเคราะห์/กลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหาร - 3450 
 

- 1   100 
 
100 (จ านวนเอกสารที่ เข้าหน่วยงาน

ประมาณ 15 ฉบับต่อวัน) 
2.1.2ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารแนบ หากไม่
ถูกต้อง (ส่งผิดหน่วยงาน ไม่แนบเอกสาร หรือพิมพ์ผิด) 
ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องด าเนินการให้ถูกต้องและ
ตีเรื่องกลับทันที 

- 3450 
 

- ลงทะเบียนรับ
เอกสารที่ถูกต้อง  
- ตีกลับเอกสารที่
ผิดพลาด 

1   

        
รวม 2 - - 100 

รวมระยะเวลาทั้งหมด 2 2 16 100 

น.ส. ณิชาภัทร เป้าค าศร ี
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสาร 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ........ธุรการและสารบรรณ ........................  กิจกรรมหลัก .............การตรวจสอบเอกสาร............................. ........................ 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 วิเคราะห์/กลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหาร 
    3.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารแนบ หากไม่ถูกต้อง (ส่งผิดหน่วยงาน ไม่แนบเอกสาร หรือพิมพ์ผิด) ติดต่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องด าเนินการให้ถูกต้องและตีเรื่องกลับทันที 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 2   นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 
 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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1.3 การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบเอกสาร 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานธุรการและสารบรรณ 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................ รหัสเอกสาร JD - FA - AD - CL 

ฝ่าย…………………………………..............................................................  งาน  ……………………............................................................... กิจกรรมหลัก ………………………………………………..…………………… 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ 
(เฉลี่ยประมาณ 10 ฉบับต่อวัน) 

2.1.1ร่าง-พิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกข้อความ 
หนังสือราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ  
ประชุม และอื่นๆ ) 
 

- 2300 หนังสือราชการ 15   100 
 
 
 

2.1.2 ก าหนดเส้นทางถึงหน่วยงานต่างๆที่รับเรื่อง - 2300 เส้นทางการ     
ส่งเอกสาร 

1   100 
 

2.1.3 ติดตามทวงถามและประสานงานในกรณี เกิด
ปัญหา หรือเอกสารเร่งด่วน 

- 2300  1   100 

                                                                                     รวม                                                                             17 - - 100 
รวมระยะเวลาทั้งหมด - 3 16 100 

น.ส. ณิชาภัทร เป้าค าศร ี

การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ. งานธุรการและสารบรรณ บริหารงานท่ัวไป 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ................ธุรการและสารบรรณ  ..........กิจกรรมหลัก .................การร่าง -พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ...............................................  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ร่าง-พิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกข้อความ หนังสือราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ ประชุม และอ่ืนๆ ) 
    3.2 ก าหนดเส้นทางถึงหน่วยงานต่างๆที่รับเรื่อง 
    3.3 ติดตามทวงถามและประสานงานในกรณีเกิดปัญหา หรือเอกสารเร่งด่วน 
 

 
4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 15   นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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จนท.บริหารงานทัว่ไป หวัหน้าส านกังาน คณบดี ผู้ เก่ียวข้อง นาที ชม. วนั

1 ร าง-พิมพ์  นงัส ออิเล็กทรอนิกส์ (บนัท ก

ข้อ วาม  นงัส อรา การ ระเบยีบ ข้อบงั บั 

  าสั่ง ประกาศ ประ  ม  ละอ น่ )ๆ

13

2 ก า นดเส้นทาง  ง น วยงานต างๆที่รับเร ่อง

 

1

3 ติดตามทวง าม ละประสานงาน นกร ี

เกิดปัญ า ร อเอกสารเร งด วน

1 บนัทกึข้อความ ความถูกต้อง บนัทกึข้อความ ร้อยละ 100 บนัทกึข้อความ

รวม 15 - -

หมายเหตุ ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัติ    ....รองศาสตราจารย ์จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี วันที่    ......./……..../…......

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ฝ่าย.....บริหารงานทัว่ไป........      งาน...ธรุการและสารบรรณ.....      กิจกรรมหลกั ..การร่าง-พิมพ์ โตต้อบหนังสอื...        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน...... ชั่วโมง...15......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 ประกาศผล
สอบ

นกัศกึษา/หนว่ยงาน

ภายนอก
ผลลัพธ์

เวลา
เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)

รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)
ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ตวัชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

จัดพิมพ์

ตรวจสอบเบ อ้งต้น ลงนาม

รับเอกสาร
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1.4 การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างด าเนินการ 
 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

   งานธุรการและสารบรรณ 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................ รหัสเอกสาร JD - FA - AD - CL 

ฝ่าย ……………………………………..............................................................  งาน  ………………………….................................................. กิจกรรมหลัก………………………………………………………...………… 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่าง
ด าเนินการ 
(2-3 ฉบับต่อวัน) 

2.1.1 ตรวจสอบเส้นทางเอกสารติดปัญหา ซองเอกสาร
อยู่ท่ีใด หรือค้นหา ในระบบอิเล็กทรอนิกส์(ต่อปี) 
 

- 690 
 

สถานะของเอกสาร 1   100 
 
 

2.1.2 ประสานงาน/ติดตาม ให้เอกสารถึงผู้รับโดยเร็ว 
 

- 690 
 

 
- 

1   100 
 

รวม 2 - - 100 
รวมระยะเวลาทั้งหมด - 2 3 100 

 

 

เป้าค าศร ีนางสาวณิชาภัทร 

งานธุรการและสารบรรณ ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป การค้นหา ตดิตามเอกสารระหว่างด าเนินการ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างด าเนินการ  

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ................ธุรการและสารบรรณ ................  กิจกรรมหลัก .................การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างด าเนินการ............ 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ตรวจสอบเส้นทางเอกสารติดปัญหา ซองเอกสารอยู่ที่ใด หรือค้นหา ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    3.2 ประสานงาน/ติดตาม ให้เอกสารถึงผู้รับโดยเร็ว 
     
 

 
4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 2   นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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จนท.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป หวัหน้าส านกังาน คณบดี บคุคลเก่ียวข้อง นาที ชม. วนั




1.

2.




ตรวจสอบเส้นทางเอกสารติดปัญหา ซอง

เอกสารอยูท่ีใ่ด หรือค้นหาในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ประสานงาน/ติดตามให้เอกสารถงึผู้ รับ

โดยเร็ว

2 - -

หมายเหตุ ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัติ

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) ต าแหน่ง

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี วันที่

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ตวัชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป   งาน ธรุการและสารบรรณ       กิจกรรมหลกั การค้นหาตดิตามเอกสารระหว่างด าเนินการ      ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ...........วัน............. ชั่วโมง.......2.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

หนว่ยงานภายนอก ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ตรวจสอบ  ้น า

ด าเนินการตามท่ีสั่งการ
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1.5 การคัดแยกเอกสาร 
 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

   งานธุรการและสารบรรณ 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................. รหัสเอกสาร JD - FA - AD - CL  

ฝ่าย …………………............................................................  งาน  …………………………….................................................. กิจกรรมหลัก ………………………….............................................................. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การคัดแยกเอกสาร 
(15 ฉบับต่อวัน) 

2.1.1สร้างตู้เก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ต่อปี) 

- 3450 
 

ตู้ใส่เอกสารใน
ระบบ 

5   100 
 

2.1.2 น าเอกสารเก็บเข้าตู้เก็บเอกสารในฝ่ายของตนเอง
(หลังเลิกงานของทุกวัน) เพื่อการค้นหาได้ง่ายขึ้น(ต่อปี) 

- 3450 
 

ตู้เอกสารแยก
ประเภทเอกสาร 

30   100 

2.1.3 ปริ้นเอกสารที่ส าคัญเก็บใส่แฟ้มเก็บไว้เผื่อระบบ
ขัดข้อง(ต่อปี) 

- 3450 
 

เอกสารส าคญัที่
ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

10   100 

รวม 45 - - 100 
รวมระยะเวลาทั้งหมด - 6 28 100 

เป้าค าศร ีนางสาวณิชาภัทร 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป งานธุรการและสารบรรณ การคัดแยกเอกสาร 



 

45 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การคัดแยกเอกสาร  

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ..............ธุรการและสารบรรณ .................... กิจกรรมหลัก ................การคัดแยกเอกสาร.......................... ........................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 สร้างตู้เก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    3.2 น าเอกสารเก็บเข้าตู้เก็บเอกสารในฝ่ายของตนเอง(หลังเลิกงานของทุกวัน) เพื่อการค้นหาได้ง่ายขึ้น 
    3.3  ปริ้นเอกสารที่ส าคัญเก็บใส่แฟ้มเก็บไว้เผื่อระบบขัดข้อ 
 

 
4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 45  นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช ้จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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จนท.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป หวัหน้าส านกังาน คณบดี บคุคลเก่ียวข้อง นาที ชม. วนั

1 สร้างต ้ เก็บเอกสาร นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5




2.

3.




น าเอกสารเก็บเข้าตู้ เก็บเอกสารในฝ่าย

ของตนเอง (หลังเลิกงานของทกุวนั) เพ่ือ

การค้นหาได้ง่ายขึน้

พิมพ์เอกสารทีส่ าคญัเก็บใส่แฟ้มไว้เผ่ือ

ระบบขดัข้อง




30

10

45

หมายเหตุ ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัติ

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) ต าแหน่ง

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี วันที่

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป   งาน ธรุการและสารบรรณ       กิจกรรมหลกั การคัดแยกเอกสาร      ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......45.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

หนว่ยงานภายนอก ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ตวัชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

สร้างต ้ เอกสารสาร

พิมพ์เข้า  ้ม

น าเอกสารเข้าต ้ เก็บ ยก
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1.6 การรับจองห้อง 
 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

   งานธุรการและสารบรรณ 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................. รหัสเอกสาร JD - FA - AD - CL  

ฝ่าย ……………….............................................................  งาน  ……………………………….................................................. กิจกรรมหลัก ………….……………………………………….…………………… 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การรับจองห้อง 
(ประมาณ 10 ครั้งต่อเดือน) 

2.1.1รับจองห้องประชุม 
        1)  ผู้รับบริการท าบันทึกข้อความถึงหน่วยงานจองห้องประชุม
หรือห้องเรียน 
        2) ตรวจสอบห้องว่างพร้อมใช้งาน แจ้งสถานะห้องกลับไปยัง
ผู้รับบริการ 

- 10 ข้อมูลการจองห้อง  
5 
 
1 

  100 

2.1.2 จองห้องประชุม 
        1) ประสานงานเรื่องสถานะห้องจากหน่วยงานเจ้าของห้อง 
        2) จัดพิมพ์บันทึกข้อความ/จองในระบบอิเล็กทรอนิกส ์
       3) ติดตามสถานการจองจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

- 10 ข้อมูลการจองห้อง  
1 
3 
1 

  100 

รวม 11   100 
รวมระยะเวลาทั้งหมด 50 1   

เป้าค าศร ีนางสาวณิชาภัทร 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป งานธุรการและสารบรรณ การรับจองห้อง 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การรับจองห้อง  

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ..........................ธุรการและสารบรรณ ....................กิจกรรมหลัก ............................การรับจองห้อง..... ................................. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1  รับจองห้องประชุม 
          1) ผู้รับบริการท าบันทึกข้อความถึงหน่วยงานจองห้องประชุมหรือห้องเรียน 
          2) ตรวจสอบห้องว่างพร้อมใช้งาน แจ้งสถานะห้องกลับไปยังผู้รับบริการ 
    3.2 จองห้องประชุม  
          1) ประสานงานเรื่องสถานะห้องจากหน่วยงานเจ้าของห้อง 
          2) จัดพิมพ์บันทึกข้อความ/จองในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
          3) ติดตามสถานะการจองจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 10  นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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จนท.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป หวัหน้าส านกังาน คณบดี บคุคลเก่ียวข้อง นาที ชม. วนั

1
  ้ รับบริการท าบนัท กข้อ วาม  ง น วยง

งาน
1

ตรวจสอบ ้องว างพร้อม  ้งาน จ้ง

ส านะกลับ ปยงั  ้ รับบริการ
4

จอง ้องประ  ม นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1

จดัพิมพบนัท กข้อ วาม 3

ติดตามสถานะการจองเสร็จสิน้

กระบวนการ
1

10

หมายเหตุ ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัติ

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) ต าแหน่ง

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี วันที่

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ตวัชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป   งาน ธรุการและสารบรรณ       กิจกรรมหลกั การรับจองหอ้ง (นอกระบบ E-office)     ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......10.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

หนว่ยงานภายนอก ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

พิมพ์บนัท กข้อ วาม

ติดตาม

ตรวจสอบส านะ ้อง

เข้าระบบตรวจสอบ ้อง

พิมพ์ บบ อร์ม

อน มัต ิ ม อน มัติ ทราบ

อน มัติ  ม อน มัติ
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1.7 การจัดประชุม 
 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

   งานธุรการและสารบรรณ 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................. รหัสเอกสาร JD - FA - AD - CL  

ฝ่าย ……………….............................................................  งาน  ……………………………….................................................. กิจกรรมหลัก ………….……………………………………….…………………… 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การจัดประชุม 
(3 ครั้งต่อเดือน) 

2.1.1จัดท าแผนการประชุมประจ าปี - 4 แผนก าหนดการ 30   100 

2.1.2จัดท าหนังสือเชิญประชุมและผู้เกี่ยวข้อง - 4 หนังสือเชิญประชุม 15   100 

2.1.3 จัดท าวาระการประชุม - 4 วาระการประชุม  2  100 

2.1.4 จัดท าเอกสารการประชุม - 4 เอกสารการประชุม  2  100 

2.1.5 นัดหมาย และยืนยันการเข้าร่วมประชุม - 4 รายชื่อผู้เข้าประชุม  1  100 

2.1.6 จัดเตรียมอาหารว่าง สถานที่และอุปกรณ์ การ
ประชุม 

- 4 อาหารว่าง ห้องประชุม 
อุปกรณ์โสตฯ ต่างๆ 

 1  100 

2.1.7 บันทึกการประชุม - 4 ไฟล์เสียง  4  100 

2.1.8 จัดท าสรุปรายงานการประชุม - 4 รายงานการประชุม  4  100 

2.1.9 แจ้งมติที่ประชุมแก่ผู้เกี่ยวข้อง - 4 หนังสือราชการ แจ้งมต ิ 30   100 

เป้าค าศร ีนางสาวณิชาภัทร 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป งานธุรการและสารบรรณ การจัดประชุม 
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2.1.10 ติดตามผู้รับผิดชอบด าเนินการตามมติที่ประชุม - 4  5   100 

รวม 20 1 2 100 
รวมระยะเวลาทั้งหมด 20 5 8 100 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การงานประชุม  

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ...................ธุรการและสารบรรณ .....................  กิจกรรมหลัก ...............................การงานประชุม.......................... ............ 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1  จัดท าแผนการประชุมประจ าปี  
    3.2  จัดท าหนังสือเชิญประชุมประธานหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง 
    3.3  จัดท าวาระการประชุม 
    3.4  จัดท าเอกสารการประชุม 
    3.5  นัดหมาย และยืนยันการเข้าร่วมประชุม 
    3.6  จัดเตรียมอาหารว่าง สถานที่และอุปกรณ์ การประชุม 
    3.7  บันทึกการประชุม 
    3.8  จัดท าสรุปรายงานการประชุม 
    3.9  แจ้งมติท่ีประชุมแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
    3.10 ติดตามผู้รับผิดชอบด าเนินการตามมติที่ประชุม 
 
4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 20  นาที/ - ชั่วโมง/ 2 วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 
 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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จนท.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป หวัหน้าส านกังาน คณบดี บคุคลเก่ียวข้อง นาที ชม. วนั

1 จ าท า  นการประ  มประจ าปี 30

2 จดัท า นงัส อเ ิญประ  ม ละ  ้ เก่ียวข้อง 15

3 จดัท าวาระการประ  ม 2

4 จดัท าเอกสารประกอบการประ  ม 2

5 นดั มาย ละย นยนัเข้าร วมประ  ม 1

6
จดัเตรียมอา ารว าง ส านที ่ละ

อ ปกร ์การประ  ม
1

7 การประ  ม 3

8 จดัท าสร ปรายงานการประ  ม 4

9  จ้งมติทีป่ระ  ม ก   ้ เก่ียวข้อง 30

10 ติดตามผู้ รับผิดชอบด าเนินการตามมติที่

ประชมุ
5

20 2

หมายเหตุ ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัติ

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) ต าแหน่ง

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี วันที่

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป   งาน ธรุการและสารบรรณ       กิจกรรมหลกั การงานประชุม     ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน /หน่วย/ ครั้ง ........2....วัน............. ชั่วโมง.......20.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

หนว่ยงานภายนอก ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ตวัชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ตารางประ  ม

ติดตาม

 นังส อเ ิญ

พิมพ์วาระประ  ม

พิมพ์ บบ อร์ม

ตรวจสอบ ลงนาม

ตรวจสอบ

เอกสารเข้าเล ม

เข้าระบบ E-office        
นัด มาย

เตรียมส านท่ี   อ ปกร ์

จดบนัท กกาประ  ม

บนัท กข้อ วาม จ้งมติ ลงนาม ทราบ

ทราบ
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1.8 การสร้างเส้นทางในระบบ  e-office 
 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานธุรการและสารบรรณ 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................ รหัสเอกสาร JD - FA - AD - CL 

ฝ่าย ……………………………………..............................................................  งาน  ………………………….................................................. กิจกรรมหลัก………………………………………………………...……… 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การสร้ าง เส้ นทางระบบ  e-
office 
 

2.1.1จัดท าเส้นทางมาตรฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับหน่วยงานเอง 

- 46 เส้นทางมาตรฐาน
หน่วยงาน 

20   100 
 

2.1.2 จัดท าเส้นทางแบบกระจายและอื่นๆ ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- 46 เส้นทางแบบ
กระจายของตนเอง 

20   100 

รวม 40 - - 100 
รวมระยะเวลาทั้งหมด 40 2 4 100 

 

 
 

เป้าค าศร ีนางสาวณิชาภัทร 

งานธุรการและสารบรรณ ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป การสร้างเส้นทางระบบ e-office 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การสร้างเส้นทางระบบ E-office  

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ..........................ธุรการและสารบรรณ ..................... กิจกรรมหลัก ...............การสร้าง เส้นทางระบบ E-office...................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1  จัดท าเส้นทางมาตรฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับหน่วยงานเอง 
    3.2  จัดท าเส้นทางแบบกระจายและอ่ืนๆ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 40  นาที/ -  ชั่วโมง/ - วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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จนท.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป หวัหน้าส านกังาน คณบดี บคุคลเก่ียวข้อง นาที ชม. วนั

1
จดัท าเส้นทางมาตรฐาน นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์
20

2
จดัท าเส้นทาง บบกระจ าย ละอ น่ๆ  น

ระบบอิเล็กทรอนิกส์
20

40

หมายเหตุ ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัติ

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) ต าแหน่ง

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี วันที่

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

หนว่ยงานภายนอก ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ตวัชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป   งาน ธรุการและสารบรรณ       กิจกรรมหลกั การสร้างเสน้ทางระบบ e- office    ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......40.......นาที

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เส้นทางมาตรฐาน

เส้นทาง บบกระจาย
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2. งานประชาสัมพันธ์ 
2.1 การร่าง-พิมพ์โต้ตอบหนังสือ 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานธุรการและสารบรรณ 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  ธุรการและสารบรรณ................................................. กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ.……………………………………… 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่(ปี) ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ 
- หน่วยนับ : ฉบับ 
- สถิติย้อนหลัง 6 เดือน 

2.1.1ร่าง-พิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกข้อความ 
หนังสือราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ  
ประชุม และอื่นๆ ) 

- 12 หนังสือราชการ 13    
 
 
 
 

2.1.2 ก าหนดเส้นทางถึงหน่วยงานต่างๆที่รับเรื่อง 
 

- 12 เส้นทางการ     
ส่งเอกสาร 

1   

2.1.3 ติดตามทวงถามและประสานงานในกรณี เกิด
ปัญหา หรือเอกสารเร่งด่วน 

- 12  1   

รวม 15 - -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 50    
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ................ธุรการและสารบรรณ  ..........กิจกรรมหลัก .................การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ...............................................  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ร่าง-พิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกข้อความ หนังสือราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ ประชุม และอ่ืนๆ ) 
    3.2 ก าหนดเส้นทางถึงหน่วยงานต่างๆที่รับเรื่อง 
    3.3 ติดตามทวงถามและประสานงานในกรณีเกิดปัญหา หรือเอกสารเร่งด่วน 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 15   นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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จนท.บริหารงานทัว่ไป หวัหน้าส านกังาน คณบดี ผู้ เก่ียวข้อง นาที ชม. วนั

1 ร าง-พิมพ์  นงัส ออิเล็กทรอนิกส์ (บนัท ก

ข้อ วาม  นงัส อรา การ ระเบยีบ ข้อบงั บั 

  าสั่ง ประกาศ ประ  ม  ละอ น่ )ๆ

13

2 ก า นดเส้นทาง  ง น วยงานต างๆที่รับเร ่อง

 

1

3 ติดตามทวง าม ละประสานงาน นกร ี

เกิดปัญ า ร อเอกสารเร งด วน

1 บนัทกึข้อความ ความถูกต้อง บนัทกึข้อความ ร้อยละ 100 บนัทกึข้อความ

รวม 15 - -

หมายเหตุ ผู้จดัท า  ............นายพิทยาธร  บญุวรรณ.์................. ผู้อนุมัติ    ....รองศาสตราจารย ์จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ...นักประชาสมัพันธ.์...) ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี วันที่    ......./……..../…......

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ฝ่าย.....บริหารงานทัว่ไป........      งาน...ธรุการและสารบรรณ.....      กิจกรรมหลกั ..การร่าง-พิมพ์ โตต้อบหนังสอื...        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน...... ชั่วโมง...15......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 ประกาศผล
สอบ

นกัศกึษา/หนว่ยงาน

ภายนอก
ผลลัพธ์

เวลา
เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)

รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)
ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ตวัชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

จัดพิมพ์

ตรวจสอบเบ อ้งต้น ลงนาม

รับเอกสาร
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2.2 การประกาศข่าวสาร 

                                                                                       ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานประชาสัมพันธ์ 

ช่ือ ………………นายพิทยาธร……………….........    นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................   รหัสเอกสาร JD - FA - AD - PR 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................   งาน  ประชาสัมพันธ์...........................................................  กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร.......................................................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ..........นางสาวปาริฉัตร์................  นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….     ต าแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป……………………………. 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การประกาศข่าวสาร 
-หน่วยนับ : ข่าว 
- สถิติ  แผนการประชาสมัพันธ์
ประจ าหน่วยงาน 
 

2.1.1รับแจ้งข่าวสารจากส านักงาน
คณะหรือสาขาวิชา 

รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากธรุการของคณะ หรือสาขาวิชาซึ่งจะ
ส่งผ่านระบบ e-office หรือเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

144 ข้อมูลข่าว 10   

 

2.1.2ผ่านผู้บริหารเพื่ออนุมัติ ด าเนินการส่งเอกสารให้ผู้บริหารรบัทราบเพื่อพิจารณาข้อมลู
และส่งประชาสมัพันธ์ 

144 เอกสารการอนุมัติ 15   

2.1.3 แจ้งเวียนบุคลากรภายใน
คณะในระบบ e-office 

ประชาสมัพันธ์ท าการส่งต่อข้อมลูข่าวสารให้กับบุคลากร
ภายในคณะในระบบ e-office 

144 บันทึกแจ้งเวียน 15   

2.1.4 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตาม
จุดต่างๆ 

น าข้อมูลข่าวสารตดิประกาศที่บอร์ดตามจุดต่างๆ 144 ประกาศข่าวสาร 30   

รวม 10 1   
รวมระยะเวลาทั้งหมด   24  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก .........การประกาศข่าวสาร............. 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .............ประชาสัมพันธ์............................... กิจกรรมหลัก ................... การประกาศข่าวสาร...............................................  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล .......................................  ต าแหน่ง .................................... 

แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการประกาศข่าวสาร 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการประกาศข่าวสาร 
 

2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประกาศข่าวสาร 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับแจ้งข่าวสารจากส านักงานคณะหรือสาขาวิชา 
 รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากธุรการของคณะ หรือสาขาวิชา ซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office หรือเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
    3.2 ผ่านผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 

 ด าเนินการส่งเอกสารให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อพิจารณาข้อมูลและส่งประชาสัมพันธ์ 

    3.3 แจ้งเวียนบุคลากรภายในคณะในระบบ e-office 
 ประชาสัมพันธ์ท าการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลากรภายในคณะในระบบ e-office 
    3.4 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ 
 น าข้อมูลข่าวสารติดประกาศท่ีบอร์ดตามจุดต่างๆ 

     
 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 01) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ....10...... นาที/ .......1....... ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ธรุการคณะ คณบดี นาที ชม. วนั




1.

2.

3.

4.




รับแจ้งข่าวสารจากส านกังานคณะหรือ

สาขาวชิา

ผ่านผู้บริหารเพ่ืออนมุตัิ

แจ้งเวยีนบคุลากรภายในคณะในระบบ 

e-office

ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจดุต่างๆ



10

15

15

30




ร้อยละ 100

ไมเ่กิน 1 วัน




ข้อมลูขา่ว

10 1

หมายเหตุ ผู้จดัท า  ............นายพิทยาธร  บญุวรรณ.์................. ผู้อนุมัติ    ....รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ...นักประชาสมัพันธ.์...) (ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต........... วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)




ข้อมลูขา่ว

ขา่วประชาสมัพนัธ์ที่แจ้งในระบบ

ขา่วประชาสมัพนัธ์ที่ติดตาม

บอร์ด

ตวัชี้วัด (KQI) 
ความรวดเร็วในการประกาศ
ข่าว1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....ประชาสมัพันธ.์...      กิจกรรมหลกั ...การประกาศข่าวสาร ....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน....1......... ชั่วโมง.......10.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ไม่เกิน 1 วัน ข่าว

ส านกังานคณะ/สาขาวิชา ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน




ข้อมลูขา่ว

ขา่วประชาสมัพนัธ์




เอกสารการอนมุตัิ

ความรวดเร็วในการประกาศ

กิจกรรมรอง

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

 จ้งข าวสาร
   ออกเลข                 
เอกสาร

                        
       

รับเร ่อง
พิจาร า  
สั่งการ

                     

ติดข าวสารท่ีบอร์ด
ตามจ ดต างๆ

NO

YES
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2.3 การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานประชาสัมพันธ์ 

ช่ือ ………………นายพิทยาธร……………….........    นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................   รหัสเอกสาร JD - FA - AD - PR 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................   งาน  ประชาสัมพันธ์...........................................................  กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร.......................................................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ..........นางสาวปาริฉัตร์................  นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….     ต าแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป……………………………. 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
- หน่วยนับ : ข่าว 
- สถิติ  แผนการประชาสมัพันธ์
ประจ าหน่วยงาน 
 

2.1.1รับแจ้งข่าวสารจากส านักงานคณะหรือสาขาวิชา รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะ 
หรือสาขาวิชาซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office 
หรือเมล์ หรือเอกสาร 

156 ข้อมูลข่าว 10   

 
2.1.2 ผ่านผู้บริหารเพื่อพิจารณา ด าเนินการส่งเอกสารให้ผู้บริหารรบัทราบ

เพื่อพิจารณาข้อมลูและส่งประชาสัมพันธ์ 
156 เอกสารการอนุมัติ 10   

2.1.3 รวบรวมตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสาร เมื่อไดร้ับข้อมลูมาท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อความและรูปภาพประกอบ 

156  30   

2.1.4 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เรียบเรียงเนื้อหาข่าวประชาสมัพันธ์ 156  30   
2.1.5 ด าเนินการลงข่าวสารของคณะในระบบe -office น าเนื้อหาข่าวท่ีตรวจสอบแล้วลงระบบ e- 156  30   
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office 
2.1.6ส่งข่าวไปอนุมัติต่อประชาสัมพันธ์กองกลาง  156 ข่าว 5   

รวม 55 1   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 43  42  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก .........การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์............. 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .............ประชาสัมพันธ์............................... กิจกรรมหลัก .............. การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์……...................................  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล ... ....................................  ต าแหน่ง .................................... 

แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ .............................. ...... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับแจ้งข่าวสารจากส านักงานคณะหรือสาขาวิชา 

 รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะ หรือสาขาวิชา ซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office หรือเมล์ หรือเอกสาร 
    3.2 ผ่านผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
 ด าเนินการส่งเอกสารให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อพิจารณาข้อมูลและส่งประชาสัมพันธ์ 

    3.3 รวบรวมตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสาร 

 เมื่อได้รับข้อมูลมาท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและรูปภาพประกอบ 

    3.4 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
 เรียบเรียงเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ 

    3.5 ด าเนินการลงข่าวสารของคณะในระบบ e -office 

 น าเนื้อหาข่าวท่ีตรวจสอบแล้วลงระบบ e-office 

     3.6 ส่งข่าวไปอนุมัติต่อประชาสัมพันธ์กองกลาง      
 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 02) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ....55...... นาที/ .......1....... ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัติ
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ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ธรุการคณะ คณบดี ฝ่ายประชาสัมพนัธก์องกลาง นาที ชม. วนั

1.

2.

3.

4.

5.

6.

รับแจ้งข่าวสารจากส านกังานคณะหรือ

สาขาวชิา

ผ่านผู้บริหารเพ่ือพิจารณา

รวบรวมตรวจสอบความถกูต้องของ

ข่าวสาร

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์

ด าเนินการลงข่าวสารของคณะในระบบ 

 e -office

ส่งข่าวไปอนมุตัิต่อประชาสัมพันธ์

กองกลาง

10

10

30

30

30

5

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ข้อมลูขา่ว

ขา่ว

55 1

หมายเหตุ ผู้จดัท า  ............นายพิทยาธร  บญุวรรณ.์................. ผู้อนุมัติ    ....รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ...นักประชาสมัพันธ.์...) (ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต........... วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....ประชาสมัพันธ.์...      กิจกรรมหลกั ...การเขียนข่าวประชาสมัพันธ ์....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน....1......... ชั่วโมง.......55.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง ส านกังานคณะ/สาขาวิชา
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์) เวลา

เอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

ร้อยละ 100 ข่าว
ประชาสมัพันธ์

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ข้อมลูขา่ว

ขา่วประชาสมัพนัธ์ลง e-office




เอกสารการอนมุตัิ

ความถูกต้องของข้อมลูขา่ว

ความถูกต้องของข้อมลูขา่ว

ข้อมลูขา่ว

ขา่วประชาสมัพนัธ์ลง e-office

ตวัชี้วัด (KQI) 
ข่าวประชาสมัพันธ์

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

 จ้งข าวสาร

ตรวจสอบ

   ออกเลข                 
เอกสาร

   รวบรวมข้อม ลข าวสาร

เขียนข าวประ าสัมพันธ์

ตรวจสอบ  
อน มัติ

รับเร ่อง
พิจาร า  
สั่งการ

ด าเนินการประ าสมัพันธ์

NO

NO

NO

YES

YES

YES

ด าเนินการลงข าวสารของ  ะ
 นระบบ  e -office
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2.4 การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ภายใน ภายนอก 
 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานประชาสัมพันธ์ 

ช่ือ ………………นายพิทยาธร……………….........    นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................   รหัสเอกสาร JD - FA - AD - PR 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................   งาน  ประชาสัมพันธ์...........................................................  กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร.......................................................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ..........นางสาวปาริฉัตร์................  นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….     ต าแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป……………………………. 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การประชาสมัพันธ์รับนักศึกษา/
ภายใน-ภายนอก 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  แผนการประชาสมัพันธ์
ประจ าหน่วยงาน 

2.1.1 รับข้อมูลการรับนักศึกษาจากฝ่ายวิชาการ รับแจ้งข้อมูลการรับนักศึกษาจากฝ่าย
วิชาการคณะ ซึ่งจะส่งผา่นระบบ e-office 
หรือเมล์ หรือเอกสาร 

4 ข้อมูลการรับ
นักศึกษา 

10   

 
2.1.2 น าข้อมูลขึ้นระบบ e-office และเว็บไซต์คณะ จัดรูปแบบข้อมลูลงระบบ e-office เพื่อ

เป็นการประชาสัมพันธภ์ายในและเว็บไซต์
คณะเพื่อประชาสมัพันธ์ภายนอก 

4 ประชาสัมพันธ์รับ
นักศึกษา 

30   

รวม 40    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 40 2   
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

  กิจกรรมหลัก ....การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก... 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .............ประชาสัมพันธ์............................... กิจกรรมหลัก ........... การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก...........  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล .......................................  ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .......................................... ........ วนัประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก 
 

2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับข้อมูลการรับนักศึกษาจากฝ่ายวิชาการ 
 รับแจ้งข้อมูลการรับนักศึกษาจากฝ่ายวิชาการคณะ ซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office หรือเมล์ หรือเอกสาร 
    3.2 น าข้อมูลขึ้นระบบ e-office และเว็บไซต์คณะ 

 จัดรูปแบบข้อมูลลงระบบ e-office เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในและเว็บไซต์คณะเพื่อประชาสัมพันธ์ภายนอก 

      
 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 03) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ....40...... นาที/ .............. ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นาที ชม. วนั




1.

2.




รับข้อมลูการรับนกัศึกษาจากฝ่ายวชิาการ

น าข้อมลูขึน้ระบบ e-office และเวบ็ไซต์

คณะ



10

30




ร้อยละ 100




การ

ประชาสมัพนัธ์

รับนกัศกึษา

40

หมายเหตุ ผู้จดัท า  ............นายพิทยาธร  บญุวรรณ.์................. ผู้อนุมัติ    ....รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ...นักประชาสมัพันธ.์...) (ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต........... วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....ประชาสมัพันธ.์...      กิจกรรมหลกั ...การประชาสมัพันธร์ับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก ....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน.............. ชั่วโมง.......40.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง บคุคลภายในคณะ/ภายนอก
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์) เวลา

เอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์




การประชาสมัพนัธ์รับนกัศกึษา

ตวัชี้วัด (KQI) 
การประชาสมัพันธร์ับ
นักศึกษา

ร้อยละ 100 การ
ประชาสมัพันธ์
รับนักศึกษา1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี




ข้อมลูการรับนกัศกึษา




ความถูกต้องของข้อมลู

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

 จ้งข้อม ลรับนักศ ก า                        

                      e-
office            

ทราบข้อม ล
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2.5 การถ่ายรูปกิจกรรม 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานประชาสัมพันธ์ 

ช่ือ ………………นายพิทยาธร……………….........    นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................   รหัสเอกสาร JD - FA - AD - PR 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................   งาน  ประชาสัมพันธ์...........................................................  กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร.......................................................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ..........นางสาวปาริฉัตร์................  นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….     ต าแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป……………………………. 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การถ่ายรูปกิจกรรม 
- หน่วยนับ : กิจกรรม 
- สถิติปฏิทินกิจกรรม 
 

2.1.1 รับแจ้งปฏิทินกิจกรรม รับแจ้งปฏิทินกิจกรรมจากคณบดี รอง
คณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา 

156  10   

 2.1.2 ถ่ายรูปตามงานกิจกรรมที่ได้รับแจ้ง  156  30   
2.1.3 น ารูปที่ถ่ายลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อด าเนินการถ่ายรูปเรยีบร้อยแลว้น าลง

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานตอ่ไป 
156 รูปกิจกรรม 10   

รวม 50    
รวมระยะเวลาทัง้หมด 35  18  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

  กิจกรรมหลัก ……...การถ่ายรูปกิจกรรม…….. 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .............ประชาสัมพันธ์............................... กิจกรรมหลัก ... ....................การถ่ายรูปกิจกรรม.................................  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล ............ ...........................  ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค ์
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการถ่ายรูปกิจกรรม 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการถ่ายรูปกิจกรรม 
 

2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการถ่ายรูปกิจกรรม 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับแจ้งปฏิทินกิจกรรม 
 รับแจ้งปฏิทินกิจกรรมจากคณบดี รองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา 
    3.2 ถ่ายรูปตามงานกิจกรรมที่ได้รับแจ้ง 

     3.3 น ารูปที่ถ่ายลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 เมื่อด าเนินการถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วน าลงเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานต่อไป 

      
 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 04) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ....50...... นาที/ .............. ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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ผู้บริหาร ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นาที ชม. วนั




1.

2.

3.




รับแจ้งปฏทิินกิจกรรม

ถา่ยรูปตามงานกิจกรรมทีไ่ด้รับแจ้ง

น ารูปทีถ่า่ยลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์



10

30

10




ร้อยละ 100




รูปถ่าย

50

หมายเหตุ ผู้จดัท า  ............นายพิทยาธร  บญุวรรณ์.................. ผู้อนุมัติ    ....รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ...นักประชาสมัพันธ.์...) (ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต........... วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....ประชาสมัพันธ.์...      กิจกรรมหลกั ..การถ่ายรูปกิจกรรม ....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............... ชั่วโมง.......50.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์) เวลา

เอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์




รูปถ่าย

ตวัชี้วัด (KQI) 
รูปถ่าย

ร้อยละ 100 รูปถ่าย

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี




ปฏทินิกิจกรรม

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

 จ้งป ิทินกิจกรรม                     

                       
          

น ารูปลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์
พร้อมใช้งานต่อไป
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2.6 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานประชาสัมพันธ์ 

ช่ือ ………………นายพิทยาธร……………….........    นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................   รหัสเอกสาร JD - FA - AD - PR 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................   งาน  ประชาสัมพันธ์...........................................................  กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร.......................................................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ..........นางสาวปาริฉัตร์................  นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….     ต าแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป……………………………. 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพือ่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
-หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  แผนการประชาสมัพันธ์
ประจ าหน่วยงาน 
 

2.1.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร -ด าเนินการเขยีนโครงการ  
-ท าบันทึกขออนุมัติโครงการจากผูบ้ริหาร  

1 - โครงการ 
- บันทึกข้อความ 

 4  

 

2.1.2 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ -รวบรวมข้อมลูที่ต้องการเผยแพร ่
-ออกแบบลงสื่อท่ีต้องการ เช่น แผน่โปสเตอร์ แผ่น
พับ ใบปลิว ฯลฯ 
-ตรวจสอบความถูกต้อง 

6    
 

1 
1 
 
1 

2.1.3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ -ด าเนินการจดัพิมพ ์
-เผยแพรเ่อกสาร 

6 สื่อประชาสัมพันธ์ 
เช่น แผ่นโปสเตอร์ 
แผ่นพับ ใบปลิว 
ฯลฯ 

  1 
1 

รวม  4 5  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 35  30  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

  กิจกรรมหลัก …………….การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์…………….... 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .............ประชาสัมพันธ์............................... กิจกรรมหลัก ... ....................การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์...................................  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ........................................ .... นามสกุล .......................................  ต าแหน่ง ...................................  

แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 

- ด าเนินการเขียนโครงการ  

- ท าบันทึกขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร 

     3.2 ออกแบบสื่อประชาสมัพนัธ ์

 -รวบรวมข้อมลูที่ต้องการเผยแพร ่

-ออกแบบลงสื่อท่ีต้องการ เช่น แผน่โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ 

-ตรวจสอบความถูกต้อง 

     3.3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
      -ด าเนินการจัดพิมพ์ 

-เผยแพร่เอกสาร 
 

 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 06) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน .......................... หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน .......... นาที/ .......4....... ชั่วโมง/ ........5......... วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ผู้บริหาร นาที ชม. วนั




1.

2.

3.




เขียนโครงการเพ่ือขออนมุตัิจากผู้บริหาร

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

จดัท าสื่อประชาสัมพันธ์



4




1

1

1

1
1




ร้อยละ 100

ร้อยละ 100




โครงการการ

ด าเนินงาน

สื่อ

ประชาสมัพนัธ์

4 5

หมายเหตุ ผู้จดัท า  ............นายพิทยาธร  บญุวรรณ.์................. ผู้อนุมัติ    ....รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ...นักประชาสมัพันธ.์...) (ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต........... วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....ประชาสมัพันธ.์...      กิจกรรมหลกั ...การจดัท าสือ่ประชาสมัพันธ ์....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง .....5.......วัน....4......... ชั่วโมง..............นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง บคุคลภายในคณะ/ภายนอก
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์) เวลา

เอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์




ตวัโครงการ

สื่อประชาสมัพนัธ์

ตวัชี้วัด (KQI) 
สือ่ประชาสมัพันธ์

ร้อยละ 100 สื่อ
ประชาสัมพันธ์

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี




เอกสารโครงการ

บนัทกึข้อความ

ข้อมลูที่ต้องการเผยแพร่

สื่อที่ด าเนินการจดัท า




ความถูกต้องของข้อมลู

ความถูกต้องของข้อมลู

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เขียน  รงการ
ท าบนัท กขออน มัติ

พิจาร า  
สั่งการ

รวบรวมข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่

NO

YES

                    
             

เ ย พร ข้อม ล

ตรวจสอบความถูกต้อง

ออกแบบลงส่ือที่ต้องการ เช่น แผ่น
โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ
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2.7 การตอบค าถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานประชาสัมพันธ์ 

ช่ือ ………………นายพิทยาธร……………….........    นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................   รหัสเอกสาร JD - FA - AD - PR 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................   งาน  ประชาสัมพันธ์...........................................................  กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร.......................................................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ..........นางสาวปาริฉัตร์................  นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….     ต าแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป……………………………. 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การตอบค าถามเบื้องต้นผู้มา
ติดต่อ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 

2.1.1 รับข้อมูลผู้มาติดต่อ สอบถามความต้องการของผู้มาติดต่อรับ
บริการ 

480 ข้อมูลความ
ต้องการ 

5   
 

2.1.2 ตอบค าถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ ให้ข้อมูลเบื้องต้นผู้มาติดต่อ  480  10    
2.1.3 ส่งต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งต่อผู้รับบริการไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือ

บุคคลที่ต้องการติดต่อ 
480 ตอบค าถาม

เบื้องต้นผู้มาติดต่อ 
5    

รวม 20    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 51  22  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

  กิจกรรมหลัก …………การตอบค าถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ……….... 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .............ประชาสัมพันธ์............................... กิจกรรมหลัก ... .................การตอบค าถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ...........................  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล .......................................  ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการตอบค าถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการตอบค าถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ 
 

2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตอบค าถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับข้อมูลผู้มาติดต่อ 

สอบถามความต้องการของผู้มาติดต่อรับบริการ      

     3.2 ตอบค าถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ 

 ให้ข้อมูลเบื้องต้นผูม้าตดิต่อ 

     3.3 ส่งต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งต่อผู้รบับริการไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ต้องการตดิต่อ 

      
 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 07) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน .............................. หนว่ยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน .....20..... นาที/…............. ชั่วโมง/................... วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายท่ีเกีย่วขอ้ง นาที ชม. วนั




1.

2.

3.




รับข้อมลูผู้มาติดต่อ

ตอบค าถามเบือ้งต้นผู้มาติดต่อ

ส่งต่อหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง



5

10

5




ร้อยละ 100




ค าตอบ

20

หมายเหตุ ผู้จดัท า  ............นายพิทยาธร  บญุวรรณ.์................. ผู้อนุมัติ    ....รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ...นักประชาสมัพันธ.์...) (ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต........... วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....ประชาสมัพันธ.์...      กิจกรรมหลกั ...การตอบค าถามเบือ้งตน้ผู้มาตดิตอ่ ....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......20.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง บคุคลภายในคณะ/ภายนอก
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์) เวลา

เอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์




ข้อมลูความต้องการ

การตอบค าถามเบือ้งต้น

ตวัชี้วัด (KQI) 
การตอบค าถามเบือ้งตน้

ร้อยละ 100 ค าตอบ

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี




ข้อมลูความต้องการ

ข้อมลูในการตอบ




ความถูกต้องของข้อมลู

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ติดต อสอบ าม

                              

                   
           

      

         
ตอบ  า ามเบ อ้งต้น
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2.8 การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานประชาสัมพันธ์ 

ช่ือ ………………นายพิทยาธร……………….........    นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................   รหัสเอกสาร JD - FA - AD - PR 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................   งาน  ประชาสัมพันธ์...........................................................  กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร.......................................................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ..........นางสาวปาริฉัตร์................  นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….     ต าแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป……………………………. 

 

1. วตัถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต ์
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติย้อนหลัง 6 เดือน 

2.1.1 รับแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่างๆจากส านักงานคณะ
หรือสาขาวิชาภายในคณะ ท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ 

รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะ 
หรือสาขาวิชาซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office 
หรือเมล์ หรือเอกสาร 

156 ข้อมูล 10   

 2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล / รูปภาพ
กิจกรรม 

เมื่อไดร้ับข้อมลูมาท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อความและรูปภาพประกอบ 

156   1  

2.1.3 ด าเนินการลงข้อมลูหรือข่าวประชาสัมพันธบ์นเว็ป
ไซด์ของคณะ 

น าเนื้อหาข่าวหรือข้อมลูที่ตรวจสอบแล้ว
ลงประชาสมัพันธ์ในเว็ปไซด์ของคณะ 

156 ประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์ 

30   

รวม 40 1   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 9  37  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

  กิจกรรมหลัก …………การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์……….... 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .............ประชาสัมพันธ์............................... กิจกรรมหลัก ... .................การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์...........................  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล .......................................  ต า แหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ .................................................... วนัท่ีแก้ไข .................................................. วนัประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
 

2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่างๆจากส านักงานคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะ ท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ 

รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะ หรือสาขาวิชา ซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office หรือเมล์ หรือเอกสาร      

     3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล / รูปภาพกิจกรรม 

 เมื่อไดร้ับข้อมลูมาท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและรปูภาพประกอบ 

     3.3 ด าเนินการลงข้อมูลหรือข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซด์ของคณะ 

 น าเนื้อหาข่าวหรือข้อมลูที่ตรวจสอบแล้วลงประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซด์ของคณะ 

      
 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 08) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน .....40..... นาที/….....1........ ชัว่โมง/…................ วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ส านักงานคณะ/สาขาวชิา นาที ชม. วนั




1.

2.

3.




รับแจ้งข่าวสาร ข้อมลูต่างๆจาก

ส านกังานคณะหรือสาขาวชิาภายใน

คณะ ทีต้่องการประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู / 

รูปภาพกิจกรรม

ด าเนินการลงข้อมลูหรือข่าว

ประชาสัมพันธ์บนเวป็ไซด์ของคณะ



10

30




1




ร้อยละ 100

ร้อยละ 100




ข้อมลูขา่วสาร

ข้อมลู

40 1

หมายเหตุ ผู้จดัท า  ............นายพิทยาธร  บญุวรรณ.์................. ผู้อนุมัติ    ....รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ...นักประชาสมัพันธ.์...) (ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต........... วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....ประชาสมัพันธ.์...      กิจกรรมหลกั ...การประชาสมัพันธบ์นเว็บไซต ์....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน....1......... ชั่วโมง.......40.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง บคุคลภายในคณะ/ภายนอก
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์) เวลา

เอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์




ข้อมลูขา่วสาร

ความถูกต้องของข้อมลูที่

ประชาสมัพนัธ์บนเว็บไซต์

ตวัชี้วัด (KQI) 
ความถูกตอ้งของข้อมูลที่
ประชาสมัพันธบ์นเว็บไซต์

ร้อยละ 100 ข้อมูล

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี




ข้อมลูหรือขา่วสาร

ข้อมลูหรือขา่วประชาสมัพนัธ์

บนเว็ปไซด์ของคณะ




ความถูกต้องของข้อมลูหรือ

ขา่วสาร

ความถูกต้องของข้อมลูหรือ

ขา่วสาร

ความถูกต้องของข้อมลู

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

 จ้งข าวสาร/ข้อม ลต างๆ

ตรวจสอบ

   รวบรวมข้อม ลข าวสาร

ด าเนินการลงข้อม ล ร อข าว
ประ าสัมพันธ์

YES

NO

ทราบข้อม ล
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2.9 การวางแผนประชาสัมพันธ์ 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานประชาสัมพันธ์ 

ช่ือ ………………นายพิทยาธร……………….........    นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................   รหัสเอกสาร JD - FA - AD - PR 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................   งาน  ประชาสัมพันธ์...........................................................  กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร.......................................................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ..........นางสาวปาริฉัตร์................  นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….     ต าแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป……………………………. 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การวางแผนประชาสัมพันธ์ 
- หน่วยนับ : ครั้ง/ป ี
- สถิติ  แผนการประชาสมัพันธ์
ประจ าหน่วยงาน 
 

2.1.1 เขียนแผนประชาสัมพันธ์ ด าเนินการเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ระดับ
คณะ 

1 แผน
ประชาสมัพันธ์
ระดับคณะ 

  1 

 
2.1.2 เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ท าบันทึกเสนอแผนต่อผู้บรหิารเพือ่

พิจารณา 
1 บันทึกข้อความ  1  

2.1.3 ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานประชาสัมพันธ์  1 ค าสั่ง  1  
2.1.4 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ประชาสมัพันธ์ 

 1 แผน
ประชาสมัพันธ์ 

 4  

รวม  6 1  
รวมระยะเวลาทั้งหมด  6 1  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

  กิจกรรมหลัก …………การวางแผนประชาสัมพันธ์……….... 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .............ประชาสัมพันธ์............................... กิจกรรมหลัก ... .................การวางแผนประชาสัมพันธ์..............................  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................... ......... นามสกุล .......................................  ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
 

2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 เขียนแผนประชาสัมพันธ ์

ด าเนินการเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ระดับคณะ      

     3.2 เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

 ท าบันทึกเสนอแผนต่อผู้บรหิารเพือ่พิจารณา 

     3.3 ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

     3.4 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

      
 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 09) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ............ นาที/….....6........ ชั่วโมง/…......1.......... วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ผู้บริหาร ผู้ท่ีเกีย่วขอ้ง นาที ชม. วนั




1.

2.

3.

4.




เขียนแผนประชาสัมพันธ์

เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา

ท าค าสัง่แต่งตัง้คณะด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์

จดัประชมุคณะกรรมการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์




1

1

4



1




ร้อยละ 100

ร้อยละ 100




แผน

ประชาสมัพนัธ์

แผน

ประชาสมัพนัธ์

6 1

หมายเหตุ ผู้จดัท า  ............นายพิทยาธร  บญุวรรณ.์................. ผู้อนุมัติ    ....รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ...นักประชาสมัพันธ.์...) (ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต........... วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)




แผนประชาสมัพนัธ์

ค าสั่งแตง่ตัง้คณะด าเนินงาน

ประชาสมัพนัธ์

แผนประชาสมัพนัธ์




ความครอบคลมุของแผน




ตามตวัชีว้ัดของแผน

ประชาสมัพนัธ์

ตามตวัชีว้ัดของแผน

ประชาสมัพนัธ์

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....ประชาสมัพันธ.์...      กิจกรรมหลกั ...การวางแผนประชาสมัพันธ ์ ....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง .....1.......วัน....6......... ชั่วโมง..............นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์) เวลา

เอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ตวัชี้วัด (KQI) 
ตามตวัชี้วัดของแผน
ประชาสมัพันธ์

ร้อยละ 100 แผน
ประชาสัมพันธ์

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เขียน  นประ าสัมพันธ์

พิจาร า  
สั่งการ

                               
             

NO

YES
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2.10 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานIT / โสตฯ 

ช่ือ ………………นายพิทยาธร……………….........    นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................   รหัสเอกสาร JD - FA - AD - IT 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................   งาน  IT/ โสตฯ...................................................................  กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์...................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ..........นางสาวปาริฉัตร์................  นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….     ต าแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป……………… 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 กรณีออกแบบกราฟฟิค        
       2.1.1.1 คัดภาพและตรวจสอบ - คัดเลือกภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่

น าส่งเพื่อน ามาขึ้นเว็บไซต์ 
- ตรวจสอบขนาดของภาพว่าสามารถ
น ามาขึ้ น เว็บ ไซต์ ได้ เลยหรือต้ อ งม า
ปรับแต่งขนาดของภาพก่อน 

156  10 - - 

       2.1.1.2 ปรับแต่งภาพ - ปรับขนาดของภาพให้เหมาะสมกับการ
น าขึ้นเว็บไซต์ 
- แต่งภาพ ใส่ข้อความ ตามหัวข้อของสิ่งที่
จ าเป็นต้องประชาสัมพันธ์ 

156  30 - - 
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       2.1.1.3 อัฟขึ้นเซิฟเวอร์ น าภาพอัฟโหลดเข้าไปยังเซิฟเวอร์เพื่อ
ประมวลผลผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์ 

156  5 - - 

       2.1.1.4 ตรวจสอบหลังอัฟเดท ตรวจสอบหน้ าเว็บ เพจผ่ านหน้ าเว็บ
บราวเซอร์และตรวจสอบความถูกต้องหลัง
หลังการอัฟเดท เช่น ขนาดภาพ ข้อความ 
ว่าเป็นไปตามที่ประชาสัมพันธ์แจ้งหรือไม่ 

156 หน้าเว็บไซต์ที่
ทันสมัย สวยงาม 
และเป็นปจัจุบัน 

5 - - 

2.1.2 กรณีปรับยสูเซอร์อินเตอรเ์ฟส       
       2.1.2.1 ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลบ เมนู - เพิ่มเมนูที่จ าเป็นข้ึน 

- ปรับแต่งต าแหน่งของเมน ู
- ลบเมนูท่ีไม่ต้องการแสดงผลหน้าจอออก 

2  20 - - 

       2.1.2.2 ปรับแต่งเทมเพลต ปรับแต่งหน้าเทมเพลต เช่น เพิ่มภาพใน
แต่ ล ะห น้ า  สร้ างลิ้ งไปยั งหน่ วยงาน
ภายนอก เพิ่มโมดูลที่จ าเป็น เป็นต้น 

2  20 - - 

       2.1.2.3 ตรวจสอบหลังอัฟเดท ตรวจสอบหน้ าเว็บ เพจผ่ านหน้ าเว็บ
บราวเซอร์และตรวจสอบความถูกต้องหลัง
หลังการอัฟเดท เช่น ต าแหน่งของเมนู 
ความถูกต้องของลิ้งที่ส่งไปยังหน่วยงาน
ภายนอก 

2 หน้าเว็บไซต์ที่ ใช้
งานง่าย สวยงาม 
และเป็นปจัจุบัน 

5 - - 

รวม 35 1 -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 9 1 18  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .................เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์................... กิจกรรมหลกั ......การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์…….…… 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 กรณีออกแบบกราฟฟิค 
3.1.1คัดภาพและตรวจสอบ 
- คัดเลือกภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่น าส่งเพื่อน ามาขึ้นเว็บไซต์ 
- ตรวจสอบขนาดของภาพว่าสามารถน ามาขึ้นเว็บไซต์ได้เลยหรือต้องมาปรับแต่งขนาดของภาพก่อน 
3.1.2ปรับแต่งภาพ 
- ปรับขนาดของภาพให้เหมาะสมกับการน าขึ้นเว็บไซต์ 
- แต่งภาพ ใส่ข้อความ ตามหัวข้อของสิ่งที่จ าเป็นต้องประชาสัมพันธ์ 
3.1.3 อัฟขึ้นเซิฟเวอร์ 
- น าภาพอัฟโหลดเข้าไปยังเซิฟเวอร์เพื่อประมวลผลผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์ 
3.1.4 ตรวจสอบหลังอัฟเดท 
- ตรวจสอบหน้าเว็บ เพจผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์และตรวจสอบความถูกต้องหลังหลังการอัฟเดท  เช่น ขนาดภาพ  
ข้อความว่าเป็นไปตามที่ประชาสัมพันธ์แจ้งหรือไม่ 
    3.2 กรณีปรับยูสเซอร์อินเตอร์เฟส 
3.2.1ปรับเปลี่ยน เพ่ิม ลบ เมนู 
- เพ่ิมเมนูที่จ าเป็น 
- ปรับแต่งต าแหน่งของเมน ู
- ลบเมนูที่ไม่ต้องการแสดงผล 
     3.2.2 ตรวจสอบหลังอัฟเดท 
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- ตรวจสอบหน้าเว็บ เพจผ่ านหน้ าเว็บบราวเซอร์และตรวจสอบความถูกต้องหลังหลั งการอัฟเดท เช่น  ต าแหน่ ง  
ของเมนู ความถูกต้องของลิ้งที่ส่งไปยังหน่วยงานภายนอก 
 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจ านวน ................................ หนว่ยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 35 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ........................................ แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าส านกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วนั

1

2  ดัภาพ ละตรวจสอบ

10

3 ปรับ ต งภาพ

30

4 อ ัข น้เซิ เวอร์

5

5 ตรวจสอบหลังอฟัเดท

5

หน้าเวบ็ไซต์ที่ทนัสมัย 
สวยงาม และเปน็ปจัจุบนั

6 ปรับเปล่ียน เพิม่ ลบ เมนู

20

7 ปรับแต่งเทมเพลต

20

8 ตรวจสอบหลังอฟัเดท

5

หน้าเวบ็ไซต์ที่ ใชง้านง่าย 
สวยงาม และเปน็ปจัจุบนั

9

รวม 35 1

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณ
งานรวมใน 1 ปี

ผู้จดัท า  ............นายพิทยาธร  บญุวรรณ์.................. ผู้อนุมัติ    ....รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชัว่โมง
ท าการ

         (ต าแหน่ง ...นักประชาสมัพันธ.์...) (ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 
วัน/ปี

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต........... วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ตวัชี้วัด 
(KQI) 
ฐานข้อมูล

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป     งานเทคโนโลยสีารสนเทศโสตทศัณูปกรณ์     กิจกรรมหลกัการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต ์   ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน  .....1..... ชั่วโมง......35.......นาที

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ปรับ ต ง

สิน้ส ด

เลือกการปรับแต่ง

 ัดภาพ

ติดตัง้

ตรวจสอบ

เร่ิมต้น

ตรวจสอบ

ปรับเมน 

ตรวจสอบ

 



 

100 
 

2.11 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                        งาน ISO 9001 

ช่ือ ………………นายพิทยาธร……………….........    นามสกลุ ........................บุญวรรณ์......................... รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน ISO 9001.................................................................... กิจกรรมหลัก การตรวจติดตามคณุภาพภายใน......…………………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 
1. วตัถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 4 ครั้ง/ปี 
 

2.1.1การจัดท าปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
(Annual Audit Plan)  

- DCC แจ้งบุคลากรภายในหน่วยงาน     
เพื่อทราบก าหนดการการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน (Annual Audit Plan) 
- DCC จัดท าปฏิทินการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน 

 

ปฏิทินการตรวจ
ติดตามคุณ ภาพ
ภายใน  (Annual 
Audit Plan) 

30    

2.1.2การด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน     
ตามปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual 
Audit Plan) 

- บุคลากรภายในหน่วยงานด าเนินการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual 
Audit Plan) ตามปฏิทินการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน 

4 

ราย งาน ผลก าร
ต ร ว จ ติ ด ต า ม
คุณภาพภายใน 

  1  

2.1.3 การสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน     
ลงในแบบบันทึกการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

- DCC ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit 

 
- ร า ย ง า น ก า ร
ต ร ว จ ติ ด ต า ม

  1  
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( Internal Audit Checklist) แ ล ะแบ บ ราย งาน ผ ล     
การตรวจติดตาม (Audit Report) 

Plan) เพื่อรายงานผลลงในแบบบันทึก  
ก า รต ร ว จ ติ ด ต าม คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใน 
( Internal Audit Checklist) แ ล ะ แ บ บ
รายงานผลการตรวจติ ดตาม  (Audit 
Report) 
 
 
 

คุณ ภ าพภ าย ใน 
( Internal Audit 
Checklist)  
- รายงานผลการ
ต ร ว จ ติ ด ต า ม 
(Audit Report) 

2.1.4 การสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
พร้อมทั้งน าส่งผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน   
เสนอต่อ QMR 
(Quality Management Representative) 

- DCC จัดท าสรุปผลการตรวจติดตาม
คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน เพื่ อ เส น อต่ อ  QMR       
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

 

ร า ย ง า น ก า ร
สรุปผลการตรวจ
ติดตามคุณ ภาพ
ภายใน 

 3   

รวม 30 3 2  
รวมระยะเวลาทั้งหมด   4  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก ........การตรวจติดตามคุณภาพภายใน........ 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ...............กิจกรรมหลกั .......................การตรวจติดตามคุณภาพภายใน....................  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการปฏิบัติงานการตรวจติดตามคุณภาพภายในได้ 
    1.2 เพ่ือใช้วิธีการปฏิบัติงานในการตรวจติดตามคุณภาพภายในได้ 
 

2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 การจัดท าปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan) 
 - DCC แจ้งบุคลากรภายในหน่วยงานเพ่ือทราบก าหนดการการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)ผ่าน

ระบบ E - Office 

- DCC จัดท า(ร่าง)ปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายในและให้บุคลากรแจ้งรายชื่อการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ฝ่ายงานอ่ืน ๆ 

- DCC จัดท าปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายในและเผยแพร่แก่บุคลากร 

    3.2 การด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan) 
 - บุคลากรภายในหน่วยงานด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan) ตามปฏิทินการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน 
    3.3 การสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในลงในแบบบันทึกการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( Internal Audit 
Checklist) และแบบรายงานผลการตรวจติดตาม (Audit Report) 
 - DCC ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan) 

- DCC รายงานผลลงในแบบบันทึกการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( Internal Audit Checklist) และแบบรายงานผล
การตรวจติดตาม (Audit Report) 
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    3.4การสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน พร้อมทั้งน าส่งผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในเสนอต่อ QMR(Quality 

Management Representative) 

 - DCC จัดท าสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อเสนอต่อ QMRเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
     ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ......30...... นาที/ ........3........ ชัว่โมง/ .........2........ วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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DCC บคุลากรของฝ่ายงาน QMR นาที ชม. วนั

1




การจดัท าป ทิินการตรวจติดตาม

   ภาพภาย น (Annual Audit Plan)

30
ร้อยละ 100 ก าหนดการ

ถกูต้อง

2

 การด าเนินการตรวจติดตาม   ภาพ

ภาย นตามป ทิินการตรวจติดตาม

   ภาพภาย น (Annual Audit Plan) 2
ร้อยละ 100

ปฏทินิถกูต้อง

3

การสร ป ลการตรวจติดตาม   ภาพ

ภาย นลง น บบบนัท กการตรวจ

ติดตาม   ภาพภาย น (Internal Audit

 Checklist)  ละ บบรายงาน ลการ

ตรวจติดตาม (Audit Report)

1
ร้อยละ 100

รายงานผลการ
ตรวจติดตามฯ

ถกูต้อง

4

การสรุปผลการตรวจติดตามคณุภาพ

ภายใน พร้อมทัง้น าส่งผลการตรวจ

ติดตามคณุภาพภายใน   เสนอต่อ QMR

(Quality Management 

Representative)

3




ร้อยละ 100

รายงานผล

การตรวจ

ติดตามฯถูกต้อง

รวม 30 3 3

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1
 ปี

ผู้จดัท า  ............นายพิทยาธร  บญุวรรณ.์................. ผู้อนุมัติ    ....รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วนั = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ...นักประชาสมัพันธ.์...) (ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วนั/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต........... วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ตวัชี้วัด (KQI) 
รายงานผลการตรวจตดิตามฯ

ปฏทินิการตรวจติดตาม

แบบฟอร์มเอกสารการตรวจติดตาม
คุณภาพภาบใน

รายงานผลการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน

ความถกูต้องของเอกสาร

ความถกูต้องของเอกสาร

ความถกูต้องของเอกสาร
ก าหนดการตรวจติดตามคุณภาพ

ภายใน

ปฏทินิการตรวจติดตามฯ

รายงานผลการตรวจติดตามฯ

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....      กิจกรรมหลกั ….การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ......3......วัน.......3...... ชั่วโมง.......30.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 รายงานผล
การตรวจ
ตดิตามฯ

ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน

รายงานผลการตรวจติดตาม

คณุภาพภายใน
ความถูกต้องของเอกสาร

กิจกรรมรอง

รายงานผลการตรวจติดตามฯ

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น

แจ้งบุคลากร
เพ่ือทราบก าหนดการ

และจัดท าปฏิทินการตรวจติดตามฯ

บุคลากร
แจ้งรายช่ือการตรวจติดตามฯ

ตามปฏิทินการตรวจฯ

บุคลากร
ตรวจติดตามฯตามปฏิทิน

และน าส่งผลการตรวจต่อ DCC

รวบรวมผลการตรวจ
ติดตามภายใน

รวบรวมผลการตรวจ
ติดตามภายใน

และเสนอต่อ QMR

Yes

No

ลงนาม
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2.12 การรับการตรวจติดตามภายนอก 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                     งาน ISO 9001 

ช่ือ ………………นายพิทยาธร……………….........    นามสกลุ ........................บุญวรรณ์......................... รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งานISO 9001.................................................................... กิจกรรมหลัก การรับการตรวจติดตามคณุภาพจากภายนอก...…………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การรับการตรวจตดิตามคุณภาพ
จากภายนอก 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 2 ครั้ง/ป ี
 

2.1.1 การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมลูในการรับการตรวจ
ติดตามคุณภาพจากภายนอก 

การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการ
ตรวจตดิตามคุณภาพจากภายนอก 

2 เอกสารการรับการ
ตรวจตดิตาม
คุณภาพ 

  1  

2.1.2 การรับการตรวจตดิตามคุณภาพจากภายนอก 
ตามก าหนดการที่ประสานงานกับบริษัท 

การรับการตรวจติดตามคณุภาพจาก
ภายนอก จากกรรมการตามก าหนดการ   
ที่ได้ก าหนดไว ้

2 ก าหนดการตรวจ
ติดตามฯ   1  

2.1.3 กรรมการผู้ตรวจติดตามคณุภาพจากภายนอก  
แจ้งผลการตรวจติดตามฯ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจ
ติดตามและรายงานต่อผู้บรหิาร QMR และบุคลากร 

กรรมการตรวจติดตามฯ สรุปผลการตรวจ
ติดตาม ข้อเสนอแนะต่อผู้บรหิาร QMR 
และบุคลากร ในการเตรยีมความพร้อมใน
การรับการตรวจติดตามฯ ครั้งต่อไป 

 รายงานผลการ
ตรวจตดิตามฯ 

30    

2.1.4 QMR น าผลการตรวจตดิตามฯเข้าที่ประชุม QMR แจ้ง DCC เพื่อน าผลการตรวจ  รายงานผลการ 5    
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ทบทวนฝ่ายบริหารครั้งต่อไป ติดตามฯเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
ครั้งต่อไป 

ตรวจตดิตามฯ 

รวม 35 0 2  
รวมระยะเวลาทั้งหมด   4  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก .......การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก............. 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .......มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ .............กิจกรรมหลกั ..........การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก........... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอกได้ 
    1.2 เพ่ือใช้วิธีการปฏิบัติงานในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอกได้ 
 

2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอกตลอดจนหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก 
 - จัดเตรียมสถานที่ ที่จอดรถวิทยากร เอกสารประกอบการตรวจติดตามคุณภาพ 
    3.2 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก ตามก าหนดการที่ประสานงานกับบริษัท 
 - ด าเนินการประสานงานวิทยากรผู้บริหารบุคลากร สถานที่ 
    3.3 กรรมการผู้ตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก  แจ้งผลการตรวจติดตามฯ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจติดตามและรายงาน
ต่อผู้บริหาร QMR และบุคลากร 
 - บันทึกข้อมูลผลการตรวจติดตามคุณภาพ ข้อเสนอแนะจากกรรมการ เพ่ือจัดท าสรุปการด าเนินงานต่อ QMR 
    3.4QMR น าผลการตรวจติดตามฯเข้าท่ีประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งต่อไป 

 - QMR ตรวจสอบคามถูกต้องของสรุปผลการตรวจติดตามฯ และแจ้ง DCC เพ่ือน าเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้ง

ต่อไป 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
     ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ......35...... นาที/ ........0........ ชัว่โมง/ .........2........ วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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DCC กรรมการตรวจติดตาม บคุลากรของฝ่ายงาน QMR นาที ชม. วนั

1

การจดัเตรียมเอกสาร ข้อม ล นการรับ

การตรวจติดตาม   ภาพจากภายนอก

1
ร้อยละ 100

เอกสารการ
ตรวจติดตามฯ
มีความถกูต้อง

2

การรับการตรวจติดตาม   ภาพจาก

ภายนอก ตามก า นดการทีป่ระสานงาน

กบับริ ัท
1

ร้อยละ 100
เอกสารการ

ตรวจติดตามฯ
มีความถกูต้อง

3

กรรมการ  ้ตรวจติดตาม   ภาพจาก

ภายนอก   จ้ง ลการตรวจติดตามฯ 

พร้อมทัง้สร ป ลการตรวจติดตาม ละ

รายงานต อ  ้บริ าร QMR  ละบ  ลากร
 30

ร้อยละ 100
รายงานผล
การตรวจ
ติดตามฯ

มีความถกูต้อง

4

QMR น าผลการตรวจติดตามฯเข้าที่

ประชมุทบทวนฝ่ายบริหารครัง้ต่อไป

-

5




ร้อยละ 100

รายงานผล

การตรวจ

ติดตามฯ

มีความถูกต้อง

รวม 35 0 2

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1
 ปี

ผู้จดัท า  ............นายพิทยาธร  บญุวรรณ์.................. ผู้อนุมัติ    ....รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วนั = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ...นักประชาสมัพันธ.์...) (ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วนั/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต........... วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ตวัชี้วัด (KQI) 
รายงานผลการตรวจตดิตามฯ

เอกสารการตรวจติดตามฯ

เอกสารการตรวจติดตามฯ

รายงานผลการตรวจติดตามฯ

ความถกูต้องของเอกสาร

ผลการตรวจติดตามฯ

ความถกูต้องของเอกสาร
ความถกูต้อง และครบถว้น

ขอเอกสารการตรวจติดตามฯ

ความถกูต้อง และครบถว้น
ขอเอกสารการตรวจติดตามฯ

ความถกูต้อง 
ของรายงานผล

การตรวจติดตามฯ

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....      กิจกรรมหลกั ….การรับการตรวจตดิตามคุณภาพจากภายนอก....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ......2......วัน.......0...... ชั่วโมง.......35.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 รายงานผล
การตรวจ
ตดิตามฯ

ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน

รายงานผลการตรวจติดตามฯ ผลการตรวจติดตามฯ

กิจกรรมรอง

ความถูกต้อง 

ของรายงานผล

การตรวจติดตามฯ

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น

จัดเตรียมเอกสารการรับการตรวจฯการ
จัดเตรียมสถานท่ี

ตรวจติดตาม เข้ารับการตรวจติดตามเข้ารับการตรวจติดตามเข้ารับการตรวจติดตาม

รายงานผลการตรวจติดตาม รายงานผลการตรวจติดตาม

ผลการตรวจติดตาม
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2.13 การจัดท าโครงการ 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ 

 

ช่ือ ………………นายพิทยาธร……………….........    นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................   รหัสเอกสาร JD - FA -  - PR 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  การเงิน/บัญชี/งบประมาณ........................................   กิจกรรมหลัก การจัดท าโครงการ…………………………………………………… 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ..........นางสาวปาริฉัตร์................  นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….     ต าแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป……………………………. 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าโครงการ  
- หน่วยนับ : โครงการ 
- สถิติ  ตามแผน 
 

2.1.1   ศึกษาระเบียบ ศึกษาข้อมูลการจัดโครงการ   4 โครงการ  4   
2.1.2   จัดพิมพ์รายละเอียดโครงการก าหนดการ  4 โครงการ  3  
2.1.3   ท าบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการในระบบ e-
office พร้อมแนบไฟล์รายละเอียดโครงการ 

 4 โครงการ 30   

2.1.4  ก าหนดเส้นทางผู้รับหนังสือตามสายงาน  4 โครงการ 2   
2.1.5ติดตามบันทึกข้อความการขออนุมัติโครงการ  4 โครงการ 3   

รวม 35 6   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 19  4  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดท าโครงการ 

ชื่อ  ........................................ นามสกุล .............................................. รหัสเอกสาร  WI   – _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน งานการเงินและบัญชี  กิจกรรมหลัก การจัดท าโครงการ 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ……………………………….   นามสกุล   ……………………………………    ต าแหน่ง  …………………………………………….. 

แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ ............................... ..... 
 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดท าโครงการ 
    1.2 เพ่ือเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าโครงการ 
 
2. ขอบเขตงาน 
    2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าโครงการ 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 ศึกษาระเบียบ ศึกษาข้อมูลการจัดโครงการ 
 - หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่จะจัด ติดต่อประสานงาน ศึกษาระเบียบที่จะเบิกจ่าย เตรียมการในโครงการ 
3.2 จัดพิมพ์รายละเอียดโครงการ ก าหนดการ 

- พิมพ์โครงการ โดยต้องคิดรายละเอียดในโครงการ / หลักการและเหตุผล /ความสอดคล้อง/ตอบสนองของ

โครงการตามแผนของหน่วยงานและการประกันคุณภาพ / วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย- ระยะเวลา

ด าเนินโครงการ/ แผนการด าเนินโครงการ/ งบประมาณในโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย / ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ  และก าหนดการของโครงการ 

3.3 ท าบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการในระบบ e-office พร้อมแนบไฟล์รายละเอียดโครงการ 
 - พิมพ์บันทึกข้อความในระบบ e-office พร้อมแนบไฟล์รายละเอียดโครงการ 
3.4 ก าหนดเส้นทางผู้รับหนังสือตามสายงาน 
 - ก าหนดเส้นทางตามสายงานในระบบ e-office 
3.5 ติดตามบันทึกข้อความการขออนุมัติโครงการ 
 - ติดตามโครงการที่ขออนุมัติในระบบ e-office ว่าได้รับการอนุมัติหรือยังจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
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4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจ านวน ................................ หนว่ยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน  35   นาที/  6  ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ........................................  

 

 

ลงนาม ................................................. ลงนาม ...................................................... ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม               ผู้อนุมัติ 
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ฝ่ายบคุลากร จนท.ฝ่ายการเงินคณะ บคุลากร/อาจารย์ของคณะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนคณะ
อธิการ/รองอธิการ/คณบดี/รองคณบด/ี

หวัหน้าส านกังาน
กองคลงั นาที ชม. วนั

1 ศึกษาระเบยีบ ศึกษาขอ้มูลการจัดโครงการ 4 ร้อยละ 98 โครงการ

2 จัดพมิพร์ายละเอยีดโครงการ ก าหนดการ 3 ร้อยละ 98 บนัทกึขอ้ความ

3 ท าบนัทกึขอ้ความขออนุมัติโครงการในระบบ 
e-office พร้อมแนบไฟล์รายละเอยีดโครงการ

30 ร้อยละ 98 โครงการ

4 ก าหนดเส้นทางผู้รับหนังสือตามสายงาน 2 ร้อยละ 98 โครงการ

5  ติดตามบนัทกึขอ้ความการขออนุมัติโครงการ 3 ร้อยละ 98 โครงการ

รวม 35 6 ตวัชี้วัด 
(KQI) 

หมายเหตุ ผู้จดัท า  ............นายพิทยาธร  บญุวรรณ์.................. ผู้อนุมัติ    ....รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....
โครงการ

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ...นักประชาสมัพันธ.์...) (ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต........... วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ร้อยละ 98 โครงการ

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

โครงการ                                                        ความถกูต้องของโครงการ โครงการ

โครงการ                                                        ความถกูต้องของโครงการ โครงการ

ความถกูต้องของโครงการ โครงการ

โครงการ                                                        ความถกูต้องของโครงการ โครงการ

โครงการ                                                        ความถกูต้องของโครงการ บนัทกึขอ้ความ

โครงการ                                                        

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย คณะวิทยาการจดัการ     งาน  การเงินและบญัชี    กิจกรรมหลกั   การจดัท าโครงการ   ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน /หน่วย/ ครั้ง ...........วัน......6..... ชั่วโมง.......35.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง บ   ลภายนอก

รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์) เวลา

เอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

          

                     
             

                    
                       
e-office

                   
             

e-office
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3. งาน IT 
3.1 การบริการการเรียนการสอน 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                      งานIT / โสตฯ 

ช่ือ ……นางสาววราภรณ์……….........  นามสกุล ................ไชยพร............................................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ........................................................... กิจกรรมหลัก ...............การบริการการเรียนการสอน........................................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ .........ปาริฉัตร์........................................ นามสกุล ……………………จันทร์นวล……………………………….…………….  ต าแหน่ง ………หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป……..……………………………… 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การบริการการเรียนการสอน 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 กรณีของห้องเรียน        
        2.1.1.1 รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์หรือจากผูร้ับ 
บริการโดยตรงในการใช้งานสื่อการเรียนการสอน 

ผู้รับบริการแจ้งปัญหาเข้ามายัง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

480  5 
 

- - 

        2.1.1.2เจ้าหน้าท่ีด าเนินแก้ปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง รับเรื่องและรายละเอียดของปัญหาที่เกิด 
ขึ้น 

480  10 
 

- - 

    2.1.1.3ตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมอธิบายปัญหาที่เกิด 
ให้ผู้รับบริการทราบถึงปัญหา 

ตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น เช่น  การปิด-
เปิด สัญญาณการเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ 
ขั้วต่อสัญญาณต่างๆ ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร์  
โปรเจ็คเตอร์วิชวลไลเซอร์ 

480 ห้องเรียนและ
อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพพร้อมใช้
งานส าหรับการ
เรียนการสอน 

5 
 

- - 



 

115 
 

2.1.2 กรณีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       
       2.1.2.4 ตรวจสอบอุปกรณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน ให้กับ อาจารย์ 
หรือ วิทยากร ก่อนเริ่มการอบรมหรือการสอน 

จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ตรวจเช็ค
ความพร้อมของไมล์ ล าโพง โปรเจ็คเตอร์
ให้กับอาจารย์หรือวิทยากร 

570  10 - - 

       2.1.2.5 ตรวจสอบความพร้อมคอมพิวเตอร์ของผู้
อบรม 

ตรวจเช็คความพร้อมของฮาร์ดแวร์ เช่น 
เมาส์  คีย์บอร์ด หูฟัง  ซอฟต์แวร์ เช่น 
ระบบปฏิบัติการ  ชุดโปรแกรมส านักงาน 
หรือโปรแกรมที่ใช้ประกอบการอบรม 

570 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์พร้อมใช้
งานส าหรับการ
เรียน 
การสอน 

15 - - 
 
 
 
 
 

 
       2.1.2.6 ตรวจสอบอุปกรณ์หลังใช้งาน หลังสิ้นสุดการอบรมหรือการสอนจะ

ตรวจเช็คอุปกรณ์ ที่ ใช้งานเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้วและจัดเก็บเข้าที่ เพื่อให้
พร้อมท่ีจะใช้งานในช่วงเวลาถัดไป 

570  15 - - 

รวม - 1 -  
รวมระยะเวลาท้ังหมด 0 0 74  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนการสอน 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์ ..................กิจกรรมหลกั .....การบริการการเรียนและการสอน …………………… 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการบริการการเรียนและการสอน 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการบริการการเรียนและการสอน 

2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการบริการการเรียนและการสอน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 กรณีของห้องเรียน 
3.1.1รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์หรือจากผู้รับบริการโดยตรงในการใช้งานสื่อการเรียนการสอน 
- ผู้รับบริการแจ้งปัญหาเข้ามายังห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3.1.2 เจ้าหน้าที่ด าเนินแก้ปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง 
- รับเรื่องและรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น 
3.1.3 ตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมอธิบายปัญหาที่เกิดให้ผู้รับบริการทราบถึงปัญหา 
-ตรวจสอบสาเหตุ ที่ เกิ ด ขึ้ น  เช่ น   การปิ ด -เปิ ด  สัญ ญ าณ การเชื่ อมต่ อ ระหว่ างอุปกรณ์  ขั้ วต่ อสัญ ญ าณ ต่ างๆ  
ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร์  โปรเจ็คเตอร์ วิชวลไลเซอร์ 
3.2 กรณีของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3.2.1ตรวจสอบอุปกรณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน ให้กับ อาจารย์ หรือ วิทยากร  
ก่อนเริ่มการอบรมหรือการสอน 
- จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ตรวจเช็คความพร้อมของไมล์ ล าโพง โปรเจ็คเตอร์ให้กับอาจารย์หรือวิทยากร 
3.2.2ตรวจสอบความพร้อมคอมพิวเตอร์ของผู้อบรม 
- ตรวจเช็คความพร้อมของฮาร์ดแวร์ เช่น เมาส์   คีย์บอร์ด หู ฟัง  ซอฟต์แวร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ  ชุดโปรแกรม 
ส านักงาน หรือโปรแกรมท่ีใช้ประกอบการอบรม 
3.2.3ตรวจสอบอุปกรณ์หลังใช้งาน 
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- หลังสิ้นสุดการอบรมหรือการสอนจะตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ ใช้งานเสร็จเป็นที่ เรียบร้อยแล้วและจัดเก็บ เข้าที่ เพ่ือให้  
พร้อมที่จะใช้งานในช่วงเวลาถัดไป 
 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจ านวน ................................ หนว่ยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ............ นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ........................................ แบบฟอร์ม 

 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าส านกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วนั

1

2

3 รับ จ้งปัญ าทาง ทรศพัท์ ร อจาก

  ้ รับบริการ ดยตรง นการ  ้งานส ่อการ

เรียนการสอน

5
สามารถปฏบิติัการได้ทันที

ตามท่ีผู้ใชบ้ริการแจ้ง

4 เจ้า น้าทีด่ าเนิน ก้ปัญ าตามที ่ด้รับ จ้ง

10 แกป้ญัหาได้ทนัที

5 ตรวจเ ็ อ ปกร ์พร้อมอธิบายปัญ าที่

เกิด  ้  ้ รับบริการทราบ  งปัญ า 5
หอ้งเรียนและอปุกร์ท่ีมี
คุณภาพพร้อมใชง้านส าหรับ
การเรียนการสอน

6 ตรวจสอบอ ปกร ์ ละจดัเตรียมอ ปกร ์

  อมพิวเตอร์ ละส ่อการเรียนการสอน 

  ้กบั อาจารย์  ร อ วทิยากร ก อนเร่ิมการ

อบรม ร อการสอน

10 อปุกรณ์พร้อมใหบ้ริการ

กิจกรรมรอง

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป     งานเทคโนโลยสีารสนเทศโสตทศัณูปกรณ์     กิจกรรมหลกั การบริการการเรียนการสอน      ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ......-.....วัน  1 ชั่วโมง......-.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ผู้ ใช้บริการ ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

รับ จ้งปัญ า

เร่ิมต้น 

เลือกแจ้งปัญหา
การใช้บริการ

ด าเนินการ ก้ ข

ตรวจเ ็ อ ปกร ์

ตรวจเ ็ อ ปกร ์ ละจัดเตรียม
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7 ตรวจสอบ วามพร้อม อมพิวเตอร์ของ  ้

อบรม 15 อปุกรณ์พร้อมใหบ้ริการ

8 ตรวจสอบอ ปกร ์ ลัง  ้งาน

15
อปุกรณ์พร้อมใหบ้ริการ

ส าหรับผู้ใชบ้ริการรายต่อไป

หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์
และอปุกรณ์พร้อมใชง้าน
ส าหรับการเรียนการสอน

9

รวม 1

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ปี

ผู้จดัท า  ............นางสาววราภรณ์  ไชยพร..................

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร์....)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต...........            ผู้อนุมัต ิ รองศาสตราจารยจ์ารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบรหิารและแผนงาน....) ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

ตวัชี้วัด 
(KQI) 
ฐานข้อมูล

ตรวจสอบ อมพิวเตอร์  ้อบรม

ตรวจเ ็  ลังการ  ้งาน

สิน้ส ด
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3.2 การซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์ 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                       งานIT / โสตฯ 

ช่ือ ……นางสาววราภรณ์……….........  นามสกุล ................ไชยพร............................................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ........................................................... กิจกรรมหลัก ............... การซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์..................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ .........ปาริฉัตร์........................................ นามสกุล ……………………จันทร์นวล……………………………….…………….  ต าแหน่ง ………หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป……..……………………………… 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์/ 
ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์ 
- หน่วยนับ : เครื่อง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 ตรวจสอบรายการซ่อม ตรวจสอบรายละเอียดตามใบแจ้งรายการ
ซ่อมบ ารุง เช่น ช่ือผู้แจ้ง อาคาร ห้อง และ
อาการที่แจ้ง  

65 ใบแจ้งรายการ
ซ่อมบ ารุง  

3 - -  

2.1.2 วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้น วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นตามรายการที่
แ จ้ งม า ว่ า เกิ ด จ าก ฮ า ร์ ด แ ว ร์  ห รื อ 
ซอฟต์แวร์ และเขียนอาการที่พบลงใบแจ้ง
ซ่อมบ ารุง  

65 ใบแจ้งรายการ
ซ่อมบ ารุง  

25 - - 

2.1.3 ส ารองข้อมูล เมื่ อ วิ เค ร าะห์ อ าก าร เสี ย ได้ แ ล้ ว   ก็
ด าเนินการส ารองข้อมูลไว้เพื่ อป้องกัน

65  30 - - 
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ความเสียหายของข้อมูล 
2.1.4 กรณีเกิดจาก ฮาร์ดแวร์       
       2.1.4.1 วิเคราะห์อุปกรณ์ที่มีปัญหา วิเคราะห์อุปกรณ์ที่เกิดปัญหาว่าสามารถ

ซ่อมได้หรือไม่หรือต้องหาอุปกรณ์ช้ินใหม่
มาทดแทน 

25  25 - - 

       2.1.4.2 เปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกเคส อุปกรณ์ภายนอกเคส เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด 
สายสัญญาณจอภาพ จอภาพ เป็นต้น 

25  10 - - 

       2.1.4.3 เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเคส อุปกรณ์ภายในเคส เช่น เมนบอร์ด การ์ด
จอ แรม ถ่านไบออส ฮาร์ดดิส เป็นต้น 

25  20 - - 

2.1.5 กรณีเกิดจาก ซอฟต์แวร ์       
       2.1.5.1 วิเคราะห์อาการว่าเกิดจากเครื่องติดไวรัส  
การท างานของระบบปฏิบัติการ หรือการท างานของ
โปรแกรมที่ใช้งานผิดพลาด 

ทดสอบเปิดโปรแกรมหรือเช็คจากโพรเซส
ว่ามีการท างานแบบผิดปกติหรือไม่  

95  20 - - 

2.1.5.2 แก้ปัญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส เช็คการท างานของแอนตี้ไวรัสและอัฟเดท
ฐานข้อมูลของแอนตี้ไวรัส พร้อมท าการแส
กนและคลีนไวรัสทิ้ง 

95  20 - - 

       2.1.5.3 แก้ปัญหาการท างานของโปรแกรมที่
ผิดพลาด 

ด าเนินการถอนโปรแกรมนั้นออกและท า
การติดตั้งโปรแกรมเข้าไปใหม่ 

95  30 - - 

       2.1.5.4 แก้ปัญหาการท างานของระบบปฏิบัติการ
ผิดพลาด 

- ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร ผ่ า น
แผ่นโปรแกรม 
- ติดตั้งโปรแกรมชุดส านักงาน 
- ติดตั้งโปรแกรมยูทิลิตี้ 

95  - 3 - 

       2.1.5.5 ตรวจสอบหลังการแก้ไข - ทดสอบหลังด าเนินการแก้ไข 
- เขียนบันทึกลงใบแจ้งซ่อมบ ารุง ว่า
ด าเนินการท าสิ่งใดลงไปบ้าง และบันทึก
ข้อมูลเบื้องต้นเช่น เลขครุภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น 

95  10 - - 
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เป็นต้น 
2.1.6  คืนกลับข้อมูลที่ส ารองไว้ในข้ันตอนแรก น าข้อมูลที่ส ารองไว้ในตอนแรกคืนกลับ

หลังด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
95 คอมพิวเตอร์ที่

ผ่านการแกไ้ข 
ตรวจสอบและ
พร้อมใช้งาน 

30 - - 

รวม 43 6 -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 315 42 31  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การซ่อมบ ารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์ 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ..............เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์...... กิจกรรมหลัก ........การซ่อมบ ารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์…… 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการซ่อมบ ารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการซ่อมบ ารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์ 
2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการซ่อมบ ารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 ตรวจสอบรายการซ่อม 
- ตรวจสอบรายละเอียดตามใบแจ้งรายการซ่อมบ ารุง เช่น ชื่อผู้แจ้ง อาคาร ห้อง และอาการท่ีแจ้ง 
    3.2 วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้น 
- วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นตามรายการที่แจ้งมาว่าเกิดจากฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟต์แวร์ และเขียนอาการที่พบลงใบแจ้ง  
ซ่อมบ ารุง 
    3.3 ส ารองข้อมูล 
- เมื่อวิเคราะห์อาการเสียได้แล้ว  ก็ด าเนินการส ารองข้อมูลไว้เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล 
    3.4 กรณีเกิดจาก ฮาร์ดแวร์ 
3.4.1วิเคราะห์อุปกรณ์ที่มีปัญหา 
- วิเคราะห์อุปกรณ์ที่เกิดปัญหาว่าสามารถซ่อมได้หรือไม่หรือต้องหาอุปกรณ์ชิ้นใหม่มาทดแทน 
         3.4.2เปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกเคส 
- อุปกรณ์ภายนอกเคส เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด สายสัญญาณจอภาพ จอภาพ เป็นต้น 
         3.4.3เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเคส 
- อุปกรณ์ภายในเคส เช่น เมนบอร์ด การ์ดจอ แรม ถ่านไบออส ฮาร์ดดิส เป็นต้น 
     3.5 กรณีเกิดจาก ซอฟต์แวร์ 
      3.5.1วิเคราะห์อาการว่าเกิดจากเครื่องติดไวรัส  การท างานของระบบปฏิบัติการ หรือการท างานของโปรแกรมท่ีใช้งาน 
ผิดพลาด 
- ทดสอบเปิดโปรแกรมหรือเช็คจากโพรเซสว่ามีการท างานแบบผิดปกติหรือไม่ 
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         3.5.2แก้ปัญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส 
- เช็คการท างานของแอนตี้ไวรัสและอัฟเดทฐานข้อมูลของแอนตี้ไวรัส พร้อมท าการแสกนและคลีนไวรัสทิ้ง 
         3.5.3แก้ปัญหาการท างานของโปรแกรมท่ีผิดพลาด 
 - ด าเนินการถอนโปรแกรมนั้นออกและท าการติดตั้งโปรแกรมเข้าไปใหม่ 
3.5.4แก้ปัญหาการท างานของระบบปฏิบัติการผิดพลาด 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการผ่านแผ่นโปรแกรม 
- ติดตั้งโปรแกรมชุดส านักงาน 
- ติดตั้งโปรแกรมยูทิลิตี้ 
3.6ตรวจสอบหลังการแก้ไข 
- ทดสอบหลังด าเนินการแก้ไข 
- เขียนบันทึกลงใบแจ้งซ่อมบ ารุง ว่าด าเนินการท าสิ่งใดลงไปบ้างและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเช่น เลขครุภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น เป็นต้น 
    3.7คืนกลับข้อมูลที่ส ารองไว้ในขั้นตอนแรก 
- น าข้อมูลที่ส ารองไว้ในตอนแรกคืนกลับหลังด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจ านวน ................................ หนว่ยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 43 นาที/ 6 ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ



 

125 
 

 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าส านกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วนั

1

2 ตรวจสอบรายการซ อม

3
ใบแจ้งรายการซ่อมบ ารุงฯ

(FM-IT-01)

3 วเิ ราะ ์อาการเสียเบ อ้งต้น

25

4 ส ารองข้อม ล

30 ความครบถว้นของขอ้มูล

5 วเิคราะห์อปุกรณ์ทีม่ปีัญหา

25

6 เปล่ียนอปุกรณ์ภายนอกเคส

10

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป     งาน เทคโนโลยสีารสนเทศโสตทศัณูปกรณ์      กิจกรรมหลกัการซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร/์ซอฟแวร/์ดแูลอุปกรณ์     ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน  .....6..... ชั่วโมง......43.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ผู้ ใช้บริการ ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ตรวจเ ็  บบ อร์ม

เร่ิมต้น 

ส ารองข้อม ล

                    
FM-IT-01

วิเคราะห์อาการ

วิเคราะห์อาการ

เปลี่ยนอ ปกร ์

ส ารองข้อม ล
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7 เปล่ียนอปุกรณ์ภายในเคส

20

8 วเิคราะห์อาการวา่เกดิจากเคร่ืองติดไวรัส 
 การท างานของระบบปฏิบัติการ หรือ
การท างานของโปรแกรมทีใ่ช้งานผิดพลาด 20

9 แกป้ัญหาในกรณีเคร่ืองติดไวรัส

20

10 แกป้ัญหาการท างานของโปรแกรมที่
ผิดพลาด 30

11 แกป้ัญหาการท างานของระบบปฏิบัติการ
ผิดพลาด 3

12 ตรวจสอบหลังการแกไ้ข

10
ปญัหาได้ถกูแกไ้ขท าให้

อปุกรณ์พร้อมส าหรับการใช้
งาน

13 คืนกลับข้อมลูทีส่ ารองไวใ้นขั้นตอนแรก

30 ความครบถว้นของขอ้มูล

14
คอมพวิเตอร์ท่ีผ่านการแกไ้ข
ตรวจสอบและพร้อมใชง้าน

รวม 43 6

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ปี

ผู้จดัท า  ............นางสาววราภรณ์  ไชยพร..................

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร์....)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต...........            ผู้อนุมัต ิ รองศาสตราจารยจ์ารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบรหิารและแผนงาน....) ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

ตวัชี้วัด 
(KQI) 
ฐานข้อมูล

สิน้ส ด

เปลี่ยนอ ปกร ์

วิเคราะห์อาการ

 ก้ ขปัญ า

 ก้ ขปัญ า

 ก้ ขปัญ า

ตรวจเ ็ 

  นกลับข้อม ล
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3.3 การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                         งานIT / โสตฯ 

ช่ือ ……นางสาววราภรณ์……….........  นามสกุล ................ไชยพร............................................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ........................................................... กิจกรรมหลัก ............... การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่..................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ .........ปาริฉัตร์........................................ นามสกุล ……………………จันทร์นวล……………………………….…………….  ต าแหน่ง ………หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป……..……………………………… 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ 
- หน่วยนับ : เครื่อง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
  

2.1.1 รับเรื่องการขอติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ -รับเรื่องการขอติดตั้งอุปกรณ์ใหม่จากฝ่าย
พัสดุ 
- ตรวจสอบรายช่ือของผู้ รับครุภัณ ฑ์ 
อาคาร  ห้อง  และหมายเลขครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ 

40  10 - -  

2.1.2 กรณีคอมพิวเตอร์ใหม ่       
       2.1.2.1 ติดตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคส จอภาพ 

เมาส์ คีย์บอร์ด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

40   
20 

- - 

       2.1.2.2 ตรวจเช็คโปรแกรมพร้อมถ่ายโอนข้อมูล ตรวจเช็คพร้อมติดตั้งโปรแกรมที่จ าเป็น 40 คอมพิวเตอร์ใหม่ 45 - - 
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เพิ่มเติมรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลจาก
เครื่องเก่ามายังเครื่องที่ติดตั้งเข้าไปใหม่ 

พร้อมใช้งาน 

2.1.3 กรณีอุปกรณต์่อพ่วงอื่นๆ        
       2.1.3.1 ติดตั้งพริ้นเตอร์ หรือ สแกนเนอร์ - ติดตั้งพริ้นเตอร์ หรือ สแกนเนอร์ เข้ากับ

คอมพิวเตอร์ 
- ลงโปรแกรมที่ติดมากับตัวอุปกรณ์ 

10   
30 

- - 
 
 
 
 

2.1.4 ตรวจเช็คหลังการติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์และโปรแกรมให้พร้อมใช้
งานหลังการติดตั้ง 

10 อุปกรณ์ต่อพวง 
เช่น พริ้นเตอร์ 
สแกนเนอร์ เครื่อง
ใหม่พร้อมใช้งาน 

5 - - 

รวม 50 1 -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 20 20 5  
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คูม่ือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .....................เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์ ....................กิจกรรมหลกั ...........การติดตั้งอุปกรณ์ใหม…่……………. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการติดตั้งอุปกรณ์ใหม ่

2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในงานติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 รับเรื่องการขอติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ 
- รับเรื่องการขอติดตั้งอุปกรณ์ใหม่จากฝ่ายพัสดุ 
- ตรวจสอบรายชื่อของผู้รับครุภัณฑ์ อาคาร  ห้อง  และหมายเลขครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 
    3.2 กรณีคอมพิวเตอร์ใหม่ 
3.2.1ติดตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ 
- ต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคส จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
3.2.2ตรวจเช็คโปรแกรมพร้อมถ่ายโอนข้อมูล 
- ตรวจ เช็คพร้อมติดตั้ ง โปรแกรมที่ จ า เป็ น เพ่ิม เติมรวมถึ งการถ่ ายโอนข้อมูลจากเครื่องเก่ ามายั งเครื่ องที่ ติ ดตั้ ง  
เข้าไปใหม่ 
    3.3 กรณีอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ 
         3.3.1ติดตั้งพริ้นเตอร์ หรือ สแกนเนอร์ 
- ติดตั้งพริ้นเตอร์ หรือ สแกนเนอร์ เข้ากับคอมพิวเตอร์ 
- ลงโปรแกรมท่ีติดมากับตัวอุปกรณ์ 
    3.4ตรวจเช็คหลังการติดตั้ง 
        - ทดสอบอุปกรณ์และโปรแกรมให้พร้อมใช้งานหลังการติดตั้ง 
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4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจ านวน ................................ หนว่ยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 50 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าส านกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วนั

1

2 รับเร ่องการขอติดตัง้อ ปกร ์  ม 

10 ใบตรวจรับครุภณัฑ์ รายชื่อผู้รับและเลขครุภณัฑ์

3 ติดตัง้ อมพิวเตอร์เ ร ่อง  ม 

20

4 ตรวจเ ็  ปร กรมพร้อม  าย อนข้อม ล

45 คอมพวิเตอร์ใหม่พร้อมใชง้าน

5 ติดต้ังพร้ินเตอร์ หรือ สแกนเนอร์

30
อปุกรณ์ต่อพวง เชน่ พร้ินเตอร์
 สแกนเนอร์ เคร่ืองใหม่พร้อม
ใชง้าน

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป     งานเทคโนโลยสีารสนเทศโสตทศัณูปกรณ์      กิจกรรมหลกัการตดิตัง้อุปกรณ์ใหม่     ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน  .....1..... ชั่วโมง......50.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ฝ่ายพสัดุ ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

รับเร ่อง

เร่ิมต้น 

ตรวจเ ็ พร้อม อนข้อม ล

ตรวจสอบชนิดอุปกรณ์

ติดตัง้

 จ้งเร ่องติดตัง้อ ปกร ์  ม 

ติดตัง้
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6 ตรวจเช็คหลังการติดต้ัง

5

7

รวม 50 1

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ปี

ผู้จดัท า  ............นางสาววราภรณ์  ไชยพร..................

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร์....)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต...........            ผู้อนุมัต ิ รองศาสตราจารยจ์ารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบรหิารและแผนงาน....) ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

ตวัชี้วัด 
(KQI) 
ฐานข้อมูล

สิน้ส ด

ตรวจสอบ



 

133 
 

3.4 การปรับปร ง ละพฒันาเว็บ ซต์ 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                            งานIT / โสตฯ 

ช่ือ ……นางสาววราภรณ์……….........  นามสกุล ................ไชยพร............................................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ........................................................... กิจกรรมหลัก ............... การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์..................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ .........ปาริฉัตร์........................................ นามสกุล ……………………จันทร์นวล……………………………….…………….  ต าแหน่ง ………หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป……..……………………………… 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 กรณีออกแบบกราฟฟิค        
       2.1.1.1 คัดภาพและตรวจสอบ - คัดเลือกภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ 

น าส่งเพื่อน ามาขึ้นเว็บไซต์ 
- ตรวจสอบขนาดของภาพว่าสามารถ 
น ามาขึ้ น เว็บ ไซต์ ได้ เลยหรือต้ อ งม า
ปรับแต่งขนาดของภาพก่อน 

240  10 - - 

       2.1.1.2 ปรับแต่งภาพ - ปรับขนาดของภาพให้ เหมาะสมกับ 
การน าขึ้นเว็บไซต์ 
- แต่งภาพ ใส่ข้อความ ตามหัวข้อของสิ่งที่
จ าเป็นต้องประชาสัมพันธ์ 

240  30 - - 
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       2.1.1.3 อัฟขึ้นเซิฟเวอร์ น าภาพอัฟโหลดเข้าไปยังเซิฟเวอร์เพื่อ
ประมวลผลผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์ 

240  5 - - 

       2.1.1.4 ตรวจสอบหลังอัฟเดท ตรวจสอบหน้ าเว็บ เพจผ่ านหน้ าเว็บ
บราวเซอร์และตรวจสอบความถูกต้องหลัง
หลังการอัฟเดท เช่น ขนาดภาพ ข้อความ 
ว่าเป็นไปตามที่ประชาสัมพันธ์แจ้งหรือไม่ 

240 หน้าเว็บไซต์ที่
ทันสมัย สวยงาม 
และเป็นปจัจุบัน 

5 - 
 
 
 
 
 

- 

2.1.2 กรณีปรับยสูเซอร์อินเตอรเ์ฟส       
       2.1.2.1 ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลบ เมนู - เพิ่มเมนูที่จ าเป็นข้ึน 

- ปรับแต่งต าแหน่งของเมน ู
- ลบเมนูท่ีไม่ต้องการแสดงผลหน้าจอออก 

180  20 - - 

       2.1.2.2 ปรับแต่งเทมเพลต ปรับแต่งหน้าเทมเพลต เช่น เพิ่มภาพใน
แต่ ล ะห น้ า  สร้ างลิ้ งไปยั งหน่ วยงาน
ภายนอก เพิ่มโมดูลที่จ าเป็น เป็นต้น 

180  20 - - 

       2.1.2.3 ตรวจสอบหลังอัฟเดท ตรวจสอบหน้ าเว็บ เพจผ่ านหน้ าเว็ บ
บราวเซอร์และตรวจสอบความถูกต้องหลัง
หลังการอัฟเดท เช่น ต าแหน่งของเมนู 
ความถูกต้องของลิ้งที่ส่งไปยังหน่วยงาน
ภายนอก 

180 หน้าเว็บไซต์ที่ ใช้
งานง่าย สวยงาม 
และเป็นปจัจุบัน 

5 - - 

รวม 35 1 -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 0 27 44  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .................เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ.์.................. กิจกรรมหลกั ......การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์…….…… 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 กรณีออกแบบกราฟฟิค 
3.1.1คัดภาพและตรวจสอบ 
- คัดเลือกภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่น าส่งเพื่อน ามาขึ้นเว็บไซต์ 
- ตรวจสอบขนาดของภาพว่าสามารถน ามาขึ้นเว็บไซต์ได้เลยหรือต้องมาปรับแต่งขนาดของภาพก่อน 
3.1.2ปรับแต่งภาพ 
- ปรับขนาดของภาพให้เหมาะสมกับการน าขึ้นเว็บไซต์ 
- แต่งภาพ ใส่ข้อความ ตามหัวข้อของสิ่งที่จ าเป็นต้องประชาสัมพันธ์ 
3.1.3 อัฟขึ้นเซิฟเวอร์ 
- น าภาพอัฟโหลดเข้าไปยังเซิฟเวอร์เพื่อประมวลผลผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์ 
3.1.4 ตรวจสอบหลังอัฟเดท 
- ตรวจสอบหน้าเว็บ เพจผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์และตรวจสอบความถูกต้องหลังหลังการอัฟเดท  เช่น ขนาดภาพ  
ข้อความว่าเป็นไปตามที่ประชาสัมพันธ์แจ้งหรือไม่ 
    3.2 กรณีปรับยูสเซอร์อินเตอร์เฟส 
3.2.1ปรับเปลี่ยน เพ่ิม ลบ เมนู 
- เพ่ิมเมนูที่จ าเป็น 
- ปรับแต่งต าแหน่งของเมน ู
- ลบเมนูที่ไม่ต้องการแสดงผล 
     3.2.2 ตรวจสอบหลังอัฟเดท 
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- ตรวจสอบหน้าเว็บ เพจผ่ านหน้ าเว็บบราวเซอร์และตรวจสอบความถูกต้องหลังหลั งการอัฟเดท เช่น  ต าแหน่ ง  
ของเมนู ความถูกต้องของลิ้งที่ส่งไปยังหน่วยงานภายนอก 
 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจ านวน ................................ หนว่ยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 35 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ........................................ แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

137 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าส านกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วนั

1

2  ดัภาพ ละตรวจสอบ

10

3 ปรับ ต งภาพ

30

4 อ ัข น้เซิ เวอร์

5

5 ตรวจสอบหลังอฟัเดท

5

หน้าเวบ็ไซต์ท่ีทันสมัย 
สวยงาม และเปน็ปจัจุบนั

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป     งานเทคโนโลยสีารสนเทศโสตทศัณูปกรณ์     กิจกรรมหลกัการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต ์   ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน  .....1..... ชั่วโมง......35.......นาที

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ปรับ ต ง

เลือกการปรับแต่ง

 ัดภาพ

ติดตัง้

เร่ิมต้น

ตรวจสอบ
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6 ปรับเปล่ียน เพิม่ ลบ เมนู

20

7 ปรับแต่งเทมเพลต

20

8 ตรวจสอบหลังอฟัเดท

5

หน้าเวบ็ไซต์ท่ี ใชง้านง่าย 
สวยงาม และเปน็ปจัจุบนั

9

รวม 35 1

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณ
งานรวมใน 1 ปี

ผู้จดัท า  ............นางสาววราภรณ์  ไชยพร..................

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชัว่โมง
ท าการ

         (ต าแหน่ง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร์....)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 
วัน/ปี

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต...........            ผู้อนุมัต ิ รองศาสตราจารยจ์ารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบรหิารและแผนงาน....) ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

ตวัชี้วัด 
(KQI) 
ฐานข้อมูล

สิน้ส ด

ตรวจสอบ

ปรับเมน 

ตรวจสอบ
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3.5 งานระบบเ ร อข าย 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                          งานIT / โสตฯ 

ช่ือ ……นางสาววราภรณ์……….........  นามสกุล ................ไชยพร............................................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ........................................................... กิจกรรมหลัก ............... การงานระบบเครือข่าย....................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ .........ปาริฉัตร์........................................ นามสกุล ……………………จันทร์นวล……………………………….…………….  ต าแหน่ง ………หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป……..……………………………… 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การงานระบบเครือข่าย 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 รับแจ้งการใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ต รับเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่
ไม่สามารถใช้งานได้ 

280  5 - -  

2.1.2 ตรวจสอบปัญหาว่าเกิดจาก ซอฟต์แวร์หรือ
ฮาร์ดแวร์ 

- ตรวจเช็คการท างานของซอฟต์แวร์ 
ในระบบ 

- ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
- การใช้งานอินเตอร์เน็ตต่างๆ 

280  20 - - 

2.1.3 ในกรณีที่เกิดจากซอฟต์แวร์ให้ส่งอยู่ในข้ันตอน 
ของการซ่อมบ ารุง 

- ส่งไปอยู่ในข้ันตอนซ่อมบ ารุงเพื่อ 
ตรวจเช็คอย่างละเอียด 

  - - - 

2.1.4 ตรวจเช็คในกรณีที่เกิดจากฮาร์ดแวร์ - ตรวจเช็ค สายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
(สายแลน) พอร์ตเช่ือมต่อต่างๆ อุปกรณ์

280  20 - - 
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กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
- ในกรณีที่พบว่าเกิดจากพอร์ตที่ 
อยู่ภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา
ให้ส่งอยู่ในข้ันตอนซ่อมบ ารุง 

2.1.5 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์จนไม่
สามารถด าเนินการซ่อมได้ด้วยตนเอง จะด าเนินการแจ้ง
ฝ่าย IT ของทางมหาวิทยาลัย 

ท าบันทึกข้อความแจ้งปัญหาเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ที่ มีปัญหาให้กับ ฝ่าย IT ของ
มหาวิทยาลัย 

 บันทึกข้อความ 15 - - 
 
 
 
 

2.1.6 เดินสาย UTP พร้อม เข้าหัว RJ45 เข้าหัว RJ 45 เช่ือมต่อกับสาย UTP เพื่อ
น าไปปลั๊กอินเข้ากับบล็อคที่จัดไว้ไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

130  20 - - 

2.1.7 ตรวจสอบ ไอพี แอดเดรส ตรวจสอบไอพี แอดเดรส โดยใช้โปรแกรม 
แสกนไอพี หรือ ตารางไอพีที่มี 

130  10 - - 

2.1.8 ก าหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส ก าหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส ซับเน็ต
มาร์คดีฟอลต์ เกตเวย์DNS Server ที่ได้ .
ให้ ตรงกับ เง่ือนไขที่ ส านั ก เทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ ก า ห น ด  ไป ยั ง เค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ 

130  10 - - 

2.1.9 ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตหลังติดตั้ง ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตโดย
การเข้าเว็บไซต์ของมหาลัยฯ หรือเว็บไซต์
ภายนอกอ่ืนๆ  

130 อินเตอร์เนต็
สามารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10 - - 

รวม 50 1 -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 260 7 44  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การงานระบบเครือข่าย 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ……………เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์ ..............กิจกรรมหลกั .........................การงานระบบเครือข่าย……………. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจไดอ้ย่างถูกต้องและชัดเจนในการงานระบบเครือข่าย 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการงานระบบเครือข่าย 

2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการงานระบบเครือข่าย 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 รับแจ้งการใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
        - รับเรื่องเก่ียวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ไม่สามารถใช้งานได้ 
    3.2 ตรวจสอบปัญหาว่าเกิดจาก ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ 
- ตรวจเช็คการท างานของซอฟต์แวร์ในระบบ 
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตต่างๆ 
    3.3 ในกรณีที่เกิดจากซอฟต์แวร์ให้ส่งอยู่ในขั้นตอนของการซ่อมบ ารุง 
        - ส่งไปอยู่ในขั้นตอนซ่อมบ ารุงเพ่ือตรวจเช็คอย่างละเอียด 
    3.4 ในกรณีที่เกิดจากฮาร์ดแวร์ 
- ตรวจเช็ค สายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สายแลน) พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
- ในกรณีที่พบว่าเกิดจากพอร์ตที่อยู่ภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาให้ส่งอยู่ในขั้นตอนซ่อมบ ารุง 
    3.5 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์จนไม่สามารถด าเนินการซ่อมได้ด้วยตนเอง จะด าเนินการแจ้งฝ่าย IT ของทาง 
มหาวิทยาลัย 
        - ท าบันทึกข้อความแจ้งปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีปัญหาให้กับ ฝ่าย IT ของมหาวิทยาลัย 
    3.6 เดินสาย UTP พร้อม เข้าหัว RJ45 
        - เข้าหัว RJ 45 เชื่อมต่อกับสาย UTP เพ่ือน าไปปลั๊กอินเข้ากับบล็อคที่จัดไว้ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ 
    3.7 ตรวจสอบ ไอพี แอดเดรส 
        - ตรวจสอบไอพี แอดเดรส โดยใช้โปรแกรม แสกนไอพี หรือ ตารางไอพีที่ม ี
    3.8 ก าหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส 



 

142 
 

        - ก าหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส ซับเน็ตมาร์ค ดีฟอลต์ เกตเวย์ DNS Server ที่ได้ .ให้ตรงกับเงื่อนไขที่ส านักเทคโนโลยี 
สารสนเทศก าหนด ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ 
    3.9 ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตหลังติดตั้ง 
        - ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยการเข้าเว็บไซต์ของมหาลัยฯ หรือเว็บไซต์ภายนอกอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  มีจ านวน ................................ หนว่ยงาน  

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 50 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ........................................ แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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  ้   ้บริการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ ส านกั IT หวัหน้าส านกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วนั

1

2 รับ จ้งการ  ้งานสัญญา อินเตอร์เน็ต

5
แบบฟอร์มใบแจ้งรายการซ่อม

บ ารุงฯ
(FM-IT-01)

3 ตรวจสอบปัญ าว าเกิดจาก ซอ ต์ วร์

 ร อฮาร์ด วร์ 20

4  นกร ีทีเ่กิดจากซอ ต์ วร์  ้ส งอย   น

ขัน้ตอนของการซ อมบ าร ง
 -

แบบฟอร์มใบแจ้งรายการซ่อม
บ ารุงฯ

(FM-IT-01)

5 ตรวจเช็คในกรณีทีเ่กดิจากฮาร์ดแวร์

20

6 ในกรณีทีค่วามเสียหายเกดิขึ้นกบัอปุกรณ์
จนไมส่ามารถด าเนินการซ่อมได้ด้วย
ตนเอง จะด าเนินการแจ้งฝ่าย IT ของทาง
มหาวทิยาลัย

15 บนัทกึขอ้ความ

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป     งาน เทคโนโลยสีารสนเทศโสตทศัณูปกรณ์    กิจกรรมหลกัการงานระบบครือข่าย   ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน  .....1..... ชั่วโมง......50.......นาที

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ตรวจสอบอาการ

รับ จ้งปัญ า

ตรวจฮาร์ดแวร์

ส งขัน้ตอนซ อมบ าร ง

เร่ิมต้น

 จ้งอินเตอร์เน็ต  ้งาน
 ม  ด้

              

  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ท าบนัท ก จ้ง IT
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7 เดินสาย UTP พร้อม เข้าหัว RJ45

20

8 ตรวจสอบ ไอพ ีแอดเดรส

10
ปอ้งกนัการชนกนัของ

หมายเลข IP

9 ก าหนดหมายเลขไอพ ีแอดเดรส

10

10 อนิเตอร์เน็ตสามารถใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

11

รวม 50 1

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จดัท า  ............นางสาววราภรณ์  ไชยพร..................

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชัว่โมงท าการ          (ต าแหน่ง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร์....)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต...........            ผู้อนุมัต ิ รองศาสตราจารยจ์ารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบรหิารและแผนงาน....) ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

ตวัชี้วัด 
(KQI) 
ฐานข้อมูล

สิน้ส ด

เดินสายพร้อมเ ้า ัว RJ

 ้น า มายเลข IP

ก า นด มายเลข IP
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3.6 การเพิม่ข าวสารเว็บ ซต์ 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                  งานIT / โสตฯ 

ช่ือ ……นางสาววราภรณ์……….........  นามสกุล ................ไชยพร............................................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ........................................................... กิจกรรมหลัก ............... การเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ต์....................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ .........ปาริฉัตร์........................................ นามสกุล ……………………จันทร์นวล……………………………….…………….  ต าแหน่ง ………หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป……..……………………………… 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 ตรวจสอบข้อมูล - ตรวจสอบขนาด รูปแบบของภาพ 
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ 

156  5    

2.1.2 ปรับแต่งภาพ - ปรับขนาดของรูปภาพให้เหมาะสม 
- ปรับ แสง ความคมชัด ของภาพ 

156  20   

2.1.3 อัพโหลดไฟล์ภาพ น าไฟล์ภาพอัพโหลดขึ้นเซิฟเวอร์โดยสร้าง
โฟลเดอร์แยกเก็บเป็นการอัพโหลดขึ้นใน
แต่ละครั้งเพื่อง่ายต่องานจัดการ 

156  5   

2.1.4 เพิ่มเนื้อหาข่าวพร้อมปรับรูปแบบ น าเนื้อหาข่าวในรูปแบบของข้อความใส่
ตามหัวข้อข่าวท่ีก าหนดขึ้น 

156  5   

2.1.5 ตรวจสอบหลังการอัพเดท ตรวจสอบความถูกต้องและความเรยีบรอ้ย 156 ข้อมูลข่าวสารบน 5   
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ของภาพ ข้อความที่น าขึ้นผ่านหน้าเว็บ
บราวเซอร์ 

เว็บไซต์ทันสมัย
และเป็นปจัจุบัน 

รวม 40 - -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 0 6 14  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ……………..เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์................... กิจกรรมหลกั ............การเพ่ิมข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์………… 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการเพ่ิมข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการเพ่ิมข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 
2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเพ่ิมข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 ตรวจสอบข้อมูล 
- ตรวจสอบขนาด รูปแบบของภาพ 
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ 
    3.2 ปรับแต่งภาพ 
- ปรับขนาดของรูปภาพให้เหมาะสม 
- ปรับ แสง ความคมชัด ของภาพ 
    3.3 อัฟโหลดไฟล์ภาพ 
        - น าไฟล์ภาพอัฟโหลดขึ้นเซิฟเวอร์โดยสร้างโฟลเดอร์แยกเก็บเป็นการอัฟขึ้นในแต่ละครั้งเพ่ือง่ายต่องานจัดการ 
    3.4 เพ่ิมเนื้อหาข่าวพร้อมปรับรูปแบบ 
        - น าเนื้อหาข่าวในรูปแบบของข้อความใส่ตามหัวข้อข่าวที่ก าหนดขึ้น 
    3.5 ตรวจสอบหลังการอัฟเดท 
        - ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของภาพ ข้อความที่น าข้ึนผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์ 
 
 
 
 
 
 



 

148 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจ านวน ................................ หนว่ยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 40 นาที/ ................ ชัว่โมง/ ................. วนั  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ........................................ แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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งานประ าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าส านกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วนั

1

2 ตรวจสอบข้อม ล

5

3 ปรับ ต งภาพ

20

4 อพั  ลด  ล์ภาพ

5

5 เพิม่เนื้อหาข่าวพร้อมปรับรูปแบบ

5

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป     งานเทคโนโลยสีารสนเทศโสตทศัณูปกรณ์     กิจกรรมหลกัการเพ่ิมข้อมูลข่าวสารเว็บไซต ์   ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน  ............ ชั่วโมง......40.......นาที

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ปรับ ต ง

ข้อม ลลงเว็บ ซต์

ติดตัง้

เร่ิมต้น

ติดตัง้

ตรวจสอบ
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6 ตรวจสอบหลังการอพัเดท

5 ความถกูต้องของขอ้มูล

ขอ้มูลขา่วสารบนเวบ็ไซต์
ทันสมัยและเปน็ปจัจุบนั

7

รวม 40

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จดัท า  ............นางสาววราภรณ์  ไชยพร..................

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชัว่โมงท าการ          (ต าแหน่ง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร์....)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต...........            ผู้อนุมัต ิ รองศาสตราจารยจ์ารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบรหิารและแผนงาน....) ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

ตวัชี้วัด 
(KQI) 
ฐานข้อมูล

สิน้ส ด

ตรวจสอบ
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3.7 การประ าสมัพนัธ์บนเว็บ ซต์ 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                      งานประชาสัมพันธ์ 

ช่ือ ……นางสาววราภรณ์……….........  นามสกุล ................ไชยพร............................................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ........................................................... กิจกรรมหลัก ............... การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์....................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ .........ปาริฉัตร์........................................ นามสกุล ……………………จันทร์นวล……………………………….…………….  ต าแหน่ง ………หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป……..……………………………… 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต ์
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 

2.1.1 รับแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่างๆจากส านักงานคณะ
หรือสาขาวิชาภายในคณะ ท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ 

รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะ 
หรือสาขาวิชาซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office 
หรือเมล์ หรือเอกสาร 

156 ข้อมูล 10   

 2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล / รูปภาพ
กิจกรรม 

เมื่อไดร้ับข้อมลูมาท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อความและรูปภาพประกอบ 

156   1  

2.1.3 ด าเนินการลงข้อมลูหรือข่าวประชาสัมพันธบ์นเว็ป
ไซด์ของคณะ 

น าเนื้อหาข่าวหรือข้อมลูที่ตรวจสอบแล้ว
ลงประชาสมัพันธ์ในเว็ปไซด์ของคณะ 

156 ประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์ 

30   

รวม 40 1   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 0 6 14  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

  กิจกรรมหลัก …………การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์……….... 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .............ประชาสัมพันธ์............................... กิจกรรมหลัก ... .................การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์...........................  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .................................... ........ นามสกุล .......................................  ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
 

2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่างๆจากส านักงานคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะ ท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ 

รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากส านักงานคณะ หรือสาขาวิชา ซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office หรือเมล์ หรือเอกสาร      

     3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล / รูปภาพกิจกรรม 

 เมื่อไดร้ับข้อมลูมาท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและรปูภาพประกอบ 

     3.3 ด าเนินการลงข้อมูลหรือข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซด์ของคณะ 

 น าเนื้อหาข่าวหรือข้อมลูที่ตรวจสอบแล้วลงประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซด์ของคณะ 

      
 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 08) 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน .....40..... นาที/….....1........ ชัว่โมง/…................ วัน  
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7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ส านักงานคณะ/สาขาวชิา นาที ชม. วนั




1.

2.

3.




รับแจ้งข่าวสาร ข้อมลูต่างๆจาก

ส านกังานคณะหรือสาขาวชิาภายใน

คณะ ทีต้่องการประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู / 

รูปภาพกิจกรรม

ด าเนินการลงข้อมลูหรือข่าว

ประชาสัมพันธ์บนเวป็ไซด์ของคณะ



10

30




1




ร้อยละ 100

ร้อยละ 100




ข้อมลูขา่วสาร

ข้อมลู

40 1

หมายเหตุ
ผู้จดัท า  ............นางสาววราภรณ์  
ไชยพร..................

รองศาสตราจารยจ์ารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร์....) คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต...........           ผู้อนุมัต ิ 

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบรหิารและแผนงาน....) ต าแหน่ง




ข้อมลูขา่วสาร

ความถูกต้องของข้อมลูที่

ประชาสมัพนัธ์บนเว็บไซต์

ตวัชี้วัด (KQI) 
ความถูกตอ้งของข้อมูลที่
ประชาสมัพันธบ์นเว็บไซต์

ร้อยละ 100 ข้อมูล

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี




ข้อมลูหรือขา่วสาร

ข้อมลูหรือขา่วประชาสมัพนัธ์

บนเว็ปไซด์ของคณะ




ความถูกต้องของข้อมลูหรือ

ขา่วสาร

ความถูกต้องของข้อมลูหรือ

ขา่วสาร

ความถูกต้องของข้อมลู

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....ประชาสมัพันธ.์...      กิจกรรมหลกั ...การประชาสมัพันธบ์นเว็บไซต ์....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน....1......... ชั่วโมง.......40.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง บคุคลภายในคณะ/ภายนอก
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์) เวลา

เอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

 จ้งข าวสาร/ข้อม ลต างๆ

ตรวจสอบ

   รวบรวมข้อม ลข าวสาร

ด าเนินการลงข้อม ล ร อข าว
ประ าสัมพันธ์

YES

NO

ทราบข้อม ล
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4. งาน สตทศันศ ก า 

4.1 การบริการการเรียนการสอน 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                      งานIT / โสตฯ 

ช่ือ …………………………นายชลัช……………….........  นามสกุล ..............................โชติจันทร์.................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนการสอน.............................................. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ..................นางสาวปาริฉัตร์....................... นามสกุล ………………จันทร์นวล ……………….…………….  ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการหัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพือ่ก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
     1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร   

 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การบริการการเรียนการสอน 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 กรณีของห้องเรียน        
        2.1.1.1 รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์หรือจาก
ผู้รับบริการโดยตรงในการใช้งานสือ่การเรียนการสอน 

ผู้รับบริการแจ้งปัญหาเข้ามายัง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

40  5 
 

- - 

        2.1.1.2 เจ้าหน้าที่ด าเนินแก้ปัญหาตามที่ได้รับ
แจ้ง 

รับเรื่องและรายละเอียดของปัญหาที่
เกิดขึ้น 

40  10 
 

- - 

        2.1.1.3 ตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมอธิบายปัญหาที่
เกิดให้ผู้รับบริการทราบถึงปัญหา 

ตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น เช่น  การปิด-
เปิด สัญญาณการเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ 
ขั้วต่อสัญญาณต่างๆ ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร์  
โปรเจ็คเตอร์วิชวลไลเซอร์ 

40 ห้องเรียนและ
อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพพร้อมใช้
งานส าหรับการ

5 
 

- - 
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เรียนการสอน 
2.1.2 กรณีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       
       2.1.2.4 ตรวจสอบอุปกรณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน ให้กับ อาจารย์ 
หรือ วิทยากร ก่อนเริ่มการอบรมหรือการสอน 

จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ตรวจเช็ค
ความพร้อมของไมล์ ล าโพง โปรเจ็คเตอร์
ให้กับอาจารย์หรือวิทยากร 

-  10 - - 

       2.1.2.5 ตรวจสอบความพร้อมคอมพิวเตอร์ของผู้
อบรม 

ตรวจเช็คความพร้อมของฮาร์ดแวร์ เช่น 
เมาส์  คีย์บอร์ด หูฟัง  ซอฟต์แวร์ เช่น 
ระบบปฏิบัติการ  ชุดโปรแกรมส านักงาน 
หรือโปรแกรมที่ใช้ประกอบการอบรม 

- ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์พร้อมใช้
งานส าหรับการ
เรียนการสอน 

15 - - 

       2.1.2.6 ตรวจสอบอุปกรณ์หลังใช้งาน หลังสิ้นสุดการอบรมหรือการสอนจะ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ ที่ ใช้งานเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้วและจัดเก็บเข้าที่ เพื่อให้
พร้อมท่ีจะใช้งานในช่วงเวลาถัดไป 

40  15 - - 

รวม - 1 -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 25  3  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนการสอน 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์ ..................กิจกรรมหลกั .....การบริการการเรียนและการสอน …………………… 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการบริการการเรียนและการสอน 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการบริการการเรียนและการสอน 

2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการบริการการเรียนและการสอน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 กรณีของห้องเรียน 
3.1.1รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์หรือจากผู้รับบริการโดยตรงในการใช้งานสื่อการเรียนการสอน 
- ผู้รับบริการแจ้งปัญหาเข้ามายังห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3.1.2 เจ้าหน้าที่ด าเนินแก้ปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง 
- รับเรื่องและรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น 
3.1.3 ตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมอธิบายปัญหาที่เกิดให้ผู้รับบริการทราบถึงปัญหา 
-ตรวจสอบสาเหตุ ที่ เกิ ด ขึ้ น  เช่ น   การปิ ด -เปิ ด  สัญ ญ าณ การเชื่ อมต่ อ ระหว่ างอุปกรณ์  ขั้ วต่ อสัญ ญ าณ ต่ างๆ  
ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร์  โปรเจ็คเตอร์ วิชวลไลเซอร์ 
3.2 กรณีของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3.2.1ตรวจสอบอุปกรณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน ให้กับ อาจารย์ หรือ วิทยาก ร  
ก่อนเริ่มการอบรมหรือการสอน 
- จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ตรวจเช็คความพร้อมของไมล์ ล าโพง โปรเจ็คเตอร์ให้กับอาจารย์หรือวิทยากร 
3.2.2ตรวจสอบความพร้อมคอมพิวเตอร์ของผู้อบรม 
- ตรวจเช็คความพร้อมของฮาร์ดแวร์ เช่น เมาส์   คีย์บอร์ด หู ฟัง  ซอฟต์แวร์ เช่น ระบบปฏิบั ติการ  ชุดโปรแกรม 
ส านักงาน หรือโปรแกรมท่ีใช้ประกอบการอบรม 
3.2.3ตรวจสอบอุปกรณ์หลังใช้งาน 
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- หลังสิ้นสุดการอบรมหรือการสอนจะตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ ใช้งานเสร็จเป็นที่ เรียบร้อยแล้วและจัดเก็บ เข้าที่ เพ่ือให้  
พร้อมที่จะใช้งานในช่วงเวลาถัดไป 
 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจ านวน ................................ หนว่ยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ............ นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ........................................ แบบฟอร์ม 

 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าส านกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วนั

1

2

3 รับ จ้งปัญ าทาง ทรศพัท์ ร อจาก

  ้ รับบริการ ดยตรง นการ  ้งานส ่อการ

เรียนการสอน

5
สามารถปฏบิติัการได้ทันที

ตามท่ีผู้ใชบ้ริการแจ้ง

4 เจ้า น้าทีด่ าเนิน ก้ปัญ าตามที ่ด้รับ จ้ง

10 แกป้ญัหาได้ทนัที

5 ตรวจเ ็ อ ปกร ์พร้อมอธิบายปัญ าที่

เกิด  ้  ้ รับบริการทราบ  งปัญ า 5
หอ้งเรียนและอปุกร์ท่ีมี
คุณภาพพร้อมใชง้านส าหรับ
การเรียนการสอน

6 ตรวจสอบอ ปกร ์ ละจดัเตรียมอ ปกร ์

  อมพิวเตอร์ ละส ่อการเรียนการสอน 

  ้กบั อาจารย์  ร อ วทิยากร ก อนเร่ิมการ

อบรม ร อการสอน

10 อปุกรณ์พร้อมใหบ้ริการ

กิจกรรมรอง

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป     งานเทคโนโลยสีารสนเทศโสตทศัณูปกรณ์     กิจกรรมหลกั การบริการการเรียนการสอน      ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ......-.....วัน  1 ชั่วโมง......-.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ผู้ ใช้บริการ ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

รับ จ้งปัญ า

เร่ิมต้น 

เลือกแจ้งปัญหา
การใช้บริการ

ด าเนินการ ก้ ข

ตรวจเ ็ อ ปกร ์

ตรวจเ ็ อ ปกร ์ ละจัดเตรียม
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7 ตรวจสอบ วามพร้อม อมพิวเตอร์ของ  ้

อบรม 15 อปุกรณ์พร้อมใหบ้ริการ

8 ตรวจสอบอ ปกร ์ ลัง  ้งาน

15
อปุกรณ์พร้อมใหบ้ริการ

ส าหรับผู้ใชบ้ริการรายต่อไป

หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์
และอปุกรณ์พร้อมใชง้าน
ส าหรับการเรียนการสอน

9

รวม 1

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ปี

ผู้จดัท า  ............นายชลชั   โชตจินัทร.์................

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ....นักวิชาการโสตทศันศึกษา....)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต...........            ผู้อนุมัต ิ รองศาสตราจารยจ์ารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบรหิารและแผนงาน....) ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

ตวัชี้วัด 
(KQI) 
ฐานข้อมูล

ตรวจสอบ อมพิวเตอร์  ้อบรม

ตรวจเ ็  ลังการ  ้งาน

สิน้ส ด
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4.2 การจอง ้องประ  ม 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                       งานIT / โสตฯ 

ช่ือ …………………………นายชลัช……………….........  นามสกุล ..............................โชติจันทร์.................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การจองห้องประชุม............................................................ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ..................นางสาวปาริฉัตร์....................... นามสกุล ………………จันทร์นวล ……………….…………….  ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการหัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
  
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การจองห้องประชุม 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 ตรวจสอบการรับจองห้องประชุมของคณะผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต eoffice.ssru.ac.th 

ตรวจสอบรายช่ือห้องที่จอง วัน เวลา 
กิจกรรมโครงการ และผ่านเรื่องไปยัง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

25  5 - -  

2.1.2 จดบันทึกการใช้ห้องประชุมวันเวลากิจกรรม
โครงการและรายช่ือผู้ขอใช้บริการพร้อมเบอร์โทรศัพท์
ในโปรแกรม EXCEL 

บันทึกการใช้ห้องประชุมตาม ช่ือผู้แจ้ง 
เบอร์โทรติดต่อ ช่ือโครงการ วัน เวลา  ที่
แ จ้ ง ใน ระบ บ  ล งป ฏิ ทิ น ก ารจอ งใน
โปรแกรม Excel 

25 ปฏิทินการจอง
ห้องประชุม  
 

5 - - 

2.1.3 ประสานงานกับผู้รับบริการทางโทรศัพท์ในการ
ด าเนินการและขอทราบความต้องการในการใช้อุปกรณ์
และการจัดสถานท่ี 

ประสานงานผู้รับบริการเกี่ยวกับความ
ต้องการในการใช้อุปกรณ์  และการจัด
สถานที่ เช่น โน๊ตบุคโปรเจ็คเตอร์วิชวล

25  2 - - 
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ไลเซอร์ เครื่องเสียง รูปแบบของการจัด
โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ  

2.1.4 ก่อนใช้บริการ ตรวจสอบอุปกรณ์ ประสานงาน
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
 

ต ร ว จ ส อ บ  อุ ป ก ร ณ์ ต่ า ง ๆ  ต า ม ที่
ผู้รับบริการแจ้งไว้ เช่น โน๊ตบุคโปรเจ็ค
เตอร์วิชวลไลเซอร์ เครื่องเสียง รูปแบบ
ของการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ว่าเป็นไปตามที่แจ้ง
ไว้หรือไม่ 

25 ห้องประชุมพร้อม
ใช้งาน ตรงตามวัน
และเวลาในปฏิทิน
การจองห้อง
ประชุม 

15 - - 

2.2.5 หลังใช้บริการ ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์หลังการใช้
งานและจัดเก็บให้เข้าที่ 

ตรวจสอบ และ ปิดอุปกรณ์หลังใช้งาน 
เก็บโต๊ะ เก้าอี้  เข้าที่ เพื่อรอใช้งานของ
ผู้ใช้บริการถัดไป 

25 
 

 15 - - 

รวม 42 - -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 30  2  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจองห้องประชุม 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ....เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์......  กิจกรรมหลัก .. การจองห้องประชุม ……………………………………… 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจองห้องประชุม 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจองห้องประชุม 

2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจองห้องประชุม 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 ตรวจสอบการรับจองห้องประชุมของคณะผ่านระบบอินเตอร์เน็ต eoffice.ssru.ac.th 
- ตรวจสอบรายชื่อห้องท่ีจอง วัน เวลา กิจกรรมโครงการ และผ่านเรื่องไปยังหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
    3.2 จดบันทึกการใช้ห้องประชุมวันเวลากิจกรรมโครงการและรายชื่อผู้ขอใช้บริการพร้อมเบอร์โทรศัพท์ในโปรแกรม EXCEL 
- บันทึกการใช้ห้องประชุมตาม ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรติดต่อ ชื่อโครงการ วัน เวลา  ที่แจ้งในระบบ ลงปฏิทินการจองใน  
โปรแกรม Excel 
    3.3 ประสานงานกับผู้รับบริการทางโทรศัพท์ในการด าเนินการและขอทราบความต้องการในการใช้อุปกรณ์และการจัด  
สถานที่ 
- ประสานงานผู้รับบริการเกี่ยวกับความต้องการในการใช้อุปกรณ์ และการจัดสถานที่ เช่น โน๊ตบุค โปรเจ็คเตอร์ วิชวล  
ไลเซอร์ เครื่องเสียง รูปแบบของการจัดโต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 
    3.4 ก่อนใช้บริการ ตรวจสอบอุปกรณ์ ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
- ตรวจสอบ อุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ผู้รับบริการแจ้งไว้ เช่น โน๊ตบุค โปรเจ็คเตอร์ วิชวลไลเซอร์ เครื่องเสียง รูปแบบของการ  
จัดโต๊ะ เก้าอ้ี ว่าเป็นไปตามที่แจ้งไว้หรือไม่ 
    3.5 หลังใช้บริการ ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์หลังการใช้งานและจัดเก็บให้เข้าท่ี 
- ตรวจสอบ และ ปิดอุปกรณ์หลังใช้งาน เก็บโต๊ะ เก้าอ้ี  เข้าที่เพ่ือรอใช้งานของผู้ใช้บริการถัดไป 
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4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจ านวน ................................ หนว่ยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 42 นาที/ ................ ชัว่โมง/ ................. วนั  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วนั

1

2 ตรวจสอบการรับจอง ้องประ  มของ

  ะ  านระบบอินเตอร์เน็ต 

eoffice.ssru.ac.th
5

3 จดบนัท กการ  ้ ้องประ  มวนัเวลา

กิจกรรม  รงการ ละราย  ่อ  ้ ขอ  ้

บริการพร้อมเบอร์ ทรศพัท์ น ปร กรม 

EXCEL

5
แบบฟอร์มการจองในระบบ,

FM-IT-02
สามารถตรวจสอบหอ้ง

ประชมุได้ทันที

4 ประสานงานกบั  ้ รับบริการทาง ทรศพัท์

 นการด าเนินการ ละขอทราบ วาม

ต้องการ นการ  ้อ ปกร ์ ละการจดั

ส านที่

2
บริการได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใชบ้ริการ

กิจกรรมรอง

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป     งานเทคโนโลยสีารสนเทศโสตทศัณูปกรณ์     กิจกรรมหลกั การจองหอ้งประชุม      ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ......-.....วัน  .....-..... ชั่วโมง......42.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ผู้ ใช้บริการ ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ประสานงาน

จอง ้องประ  ม  านระบบ
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5 ก อน  ้บริการ ตรวจสอบอ ปกร ์ 

ประสานงาน ละอ านวย วามสะดวก ก 

  ้ รับบริการ
15

ความพร้อมอปุกรณ์กอ่นใช้
งาน

6  ลัง  ้บริการ ตรวจสอบสภาพอ ปกร ์

 ลังการ  ้งาน ละจดัเก็บ  ้เข้าที่ 15
ความพร้อมอปุกรณ์กอ่นใช้
งานของผู้ใชบ้ริการคนถดัไป

หอ้งประชมุพร้อมใชง้าน 
ตรงตามวนัและเวลาใน
ปฏทิินการจองหอ้งประชมุ

7

รวม 42

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ปี

ผู้จดัท า  ............นายชลชั   โชตจินัทร.์................

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ....นักวิชาการโสตทศันศึกษา....)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต...........            ผู้อนุมัต ิ รองศาสตราจารยจ์ารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบรหิารและแผนงาน....) ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

ตวัชี้วัด 
(KQI) 
ฐานข้อมูล

ตรวจเ ็ อ ปกร ์ก อน  ้

ตรวจเ ็ อ ปกร ์ ลัง  ้

สิน้ส ด
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4.3 การย ม-  น วสัด อ ปกร ์ 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                     งานIT / โสตฯ 

ช่ือ …………………………นายชลัช……………….........  นามสกุล ..............................โชติจันทร์.................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ...................................................................การยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์..................................................... 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ..................นางสาวปาริฉัตร์....................... นามสกุล ………………จันทร์นวล ……………….…………….  ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการหัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษรกิจกรรมหลัก  

 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 ตรวจสอบแบบฟอร์มการขอยืม-คืนอุปกรณ์โสตฯ - ตรวจสอบแบบฟอร์มขอยืม-คืนอุปกรณ์
ว่าผู้ใช้บริการต้องการอุปกรณ์ใดบ้าง  
- ตรวจสอบหลักฐานการยืมอุปกรณ์ 
- ตรวจสอบรายละเอียดของผู้ของใช้
บริการในแบบฟอร์มฯ 

40 แบบฟอร์มขอยืม-
คืนอุปกรณ์โสตฯ 

2 - -  

2.1.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ จัดเตรียมพร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์ตาม
รายละเอียดในแบบฟอร์ม 

40  5 - - 

2.1.3 ตรวจสอบอุปกรณ์ หลังการใช้งานและจัดเก็บเข้า
ที่ พร้อมคืนบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจ าตัวประชาชน 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ว่าครบถ้วนหรือไม่ 
- ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัว

40  5 - - 
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อุปกรณ์ 
- จัดเก็บอุปกรณ์กลับที่เดิมเพื่อสะดวกต่อ
การยืม-คืนครั้งต่อไป 
- คืนบัตรนักศึกษาและบัตรประจ าตัว
ประชาชนให้กับผู้ใช้บริการ 

 2.1.4 สรุปสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์ประจ าเดือน สรุปยอดสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์
ประจ าเดือนจากแบบฟอรม์ยืม-คืน
อุปกรณ ์

40 สรุปสถิติการยืม-
คืนอุปกรณ์
ประจ าเดือน 

30   

รวม 42 - -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด   4  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ............เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์.................. กิจกรรมหลกั .....................การยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์………… 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจไดอ้ย่างถูกต้องและชัดเจนในการยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ 
2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 ตรวจสอบแบบฟอร์มการขอยืม-คืนอุปกรณ์โสตฯ 
- ตรวจสอบแบบฟอร์มขอยืม-คืนอุปกรณ์ว่าผู้ใช้บริการต้องการอุปกรณ์ใดบ้าง  
- ตรวจสอบหลักฐานการยืมอุปกรณ์ 
- ตรวจสอบรายละเอียดของผู้ของใช้บริการในแบบฟอร์มฯ 
    3.2 จัดเตรียมอุปกรณ ์
        - จัดเตรียมพร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์ตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม 
    3.3 ตรวจสอบอุปกรณ์ หลังการใช้งานและจัดเก็บเข้าท่ี พร้อมคืนบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ว่าครบถ้วนหรือไม่ 
- ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดข้ึนกับตัวอุปกรณ์ 
- จัดเก็บอุปกรณ์กลับที่เดิมเพ่ือสะดวกต่อการยืม-คืนครั้งต่อไป 
- คืนบัตรนักศึกษาและบัตรประจ าตัวประชาชนให้กับผู้ใช้บริการ 
    3.4 สรุปสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์ประจ าเดือน 
        - สรุปยอดสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์ประจ าเดือนจากแบบฟอร์มยืม-คืนอุปกรณ ์
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4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจ านวน ................................ หนว่ยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน  12นาที/ ................ ชัว่โมง/ ................. วนั  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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  ้   ้บริการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าส านกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วนั

1

2 ตรวจสอบ บบ อร์มการขอย ม-  น

อ ปกร ์ สตฯ 2
แบบฟอร์มยมื-คืนอปุกรณ์ฯ

(FM-IT-02)
รายละเอยีนแบบฟอร์ม

3 จดัเตรียมอ ปกร ์

5
อปุกรณ์ครบถว้นตาม

แบบฟอร์ม

4 ตรวจสอบอ ปกร ์  ลังการ  ้งาน ละ

จดัเก็บเข้าที ่พร้อม  นบตัรนกัศ ก า ร อ

บตัรประจ าตวัประ า น
5

อปุกรณ์ครบถว้นตาม
แบบฟอร์มและไม่ช ารุด

เสียหาย

5 สรุปสถิติการยืม-คืนอปุกรณ์ประจ าเดือน

30 รายงานสรุปสถติิประจ าเดือน รายงานสรุปสถติิประจ าเดือน

8

รวม 42

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จดัท า  ............นายชลชั   โชตจินัทร.์................

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชัว่โมงท าการ          (ต าแหน่ง ....นักวิชาการโสตทศันศึกษา....)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต...........            ผู้อนุมัต ิ รองศาสตราจารยจ์ารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบรหิารและแผนงาน....) ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ตวัชี้วัด 
(KQI) 
ฐานข้อมูล

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป     งานเทคโนโลยสีารสนเทศโสตทศัณูปกรณ์    กิจกรรมหลกัการยมื-คืนวัสดอุุปกรณ์    ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน  ............ ชั่วโมง......42.......นาที

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เตรียมอ ปกร ์

สิน้ส ด

กรอก บบ อร์มย ม-
อ ปกร ์พร้อม นบบตัรฯ

ตรวจเ ็ อ ปกร ์

เร่ิมต้น

สร ปส ิติการย ม-  นฯ

ตรวจสอบ

  นบตัรนักศ ก า
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4.4 การ  ้บริการ รงละ ร 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                  งานIT / โสตฯ 

ช่ือ …………………………นายชลัช……………….........  นามสกุล ..............................โชติจันทร์.................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การให้บริการโรงละคร (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์) 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ..................นางสาวปาริฉัตร์....................... นามสกุล ………………จันทร์นวล ……………….…………….  ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการหัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การให้บริการโรงละคร (เฉพาะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์)  
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 

2.1.1ขั้นตอนการบริการโรงละคร  1. อาจารย์/เจ้าหน้าที่สาขา/นักศกึษา 
สอบถามวันและเวลาการจอง ต่อ
เจ้าหน้าท่ี ก่อนท าบันทึกข้อความขอใช้ 

47  5 - -  

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจอง ผ่านระบบ 
e – office 

47  30 - -  

3. เจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแลตลอดทั้งวันท า
การ 

47  - - 1  

4. จัดเก็บอุปกรณ์การท างาน/ตรวจสอบ
โรงละครหลังการใช้งาน 

47  - 1 -  

5. เจ้าหน้าท่ีรายงานผลหลังการใช้บริการ 47  15 - -  
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(ท าบันทึกข้อความถึงคณบดี) 
2.1.2 อุปกรณ์ เกิดความเสียหายเจ้าหน้าที่สามารถ
ซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง 

       
1. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อท าการ
ซ่อมแซม 

47  10 
 

- -  

2. เจ้าหน้าท าการซ่อมแซม 47  - 2 -  
2.1.3 เจ้าหน้าไม่สามารถซ่อมแซมส่วนที่เสียหายเองได้
ด้วยตนเอง 
 

       

1. เจ้าหน้าที่ท าบันทึกถึงคณบดีเรื่องของ
การแจ้งซ่อม 

47  15 - -  

 2. เจ้าหน้าท่ีแจ้งฝ่ายพัสดุประสานงานเพื่อ
น าช่างเข้ามาซ่อมแซม 

47  5 - -  

3.พาช่างไปที่หน้างานดูแลตรวจสอบการ
ท างานเบื้องต้น 

47 ช่างสามารถเข้า
ปฏิบัติงานได้ตรง
พื้นที ่

- 1 -  

4.ตรวจสอบความเรียบร้อยระหว่างช่าง
ปฏิบัติงาน (ถ่ายรูป / สอบถาม ) เป็นช่วง 
คอยอยู่ดูแลประสานงานกับช่างซ่อม 

47 วัสดุ อุปกรณ์ 
ได้รับการซ่อมหรือ
เปลี่ยนอะไหล่จริง 

- 1 -  

5.ตรวจสอบความ เรียบ ร้อย เมื่ อ ช่ าง
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

47 วัสดุอุปกรณ์
สามารถใช้งานได ้

- 1 -  

 20 0 2  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 25  210  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การให้บริการโรงละคร 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ............เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์ ............กิจกรรมหลกั ....................การให้บริการโรงละคร…………………… 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจ ถูกต้อง และชัดเจนในการขอรับบริการโรงละคร 
    1.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานทั้งภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้ขอใช้จาก
ภายนอก 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ขั้นตอนการบริการโรงละคร 
3.1.1. 1. อาจารย์/เจ้าหน้าท่ีสาขา/นักศึกษา/ผู้ขอใช้ภายนอก สอบถามวันและเวลาการจอง ต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนท าบันทึกข้อความขอใช้ 
 3.1.2 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการจอง ผ่านระบบ e – office 
3.1.3 เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลตลอดทั้งวันท าการ 
3.1.4 จัดเก็บอุปกรณ์การท างาน/ตรวจสอบโรงละครหลังการใช้งาน 
3.1.5 เจ้าหน้าท่ีรายงานผลหลังการใช้บริการ(ท าบันทึกข้อความถึงคณบดี) 
    3.2 อุปกรณ์เกิดความเสียหายเจ้าหน้าทีส่ามารถซ่อมแซมไดด้้วยตัวเอง 
3.2.1 เจ้าหน้าท่ีจัดเตรียมอุปกรณเ์พื่อท าการซ่อมแซม 
3.2.1 เจ้าหน้าท าการซ่อมแซม 
    3.3 เจ้าหน้าไม่สามารถซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายเองไดด้้วยตนเอง                        

3.3.1 เจ้าหน้าท่ีท าบันทึกถึงคณบดีเรื่องของการแจ้งซ่อม             

3.3.2 เจ้าหน้าท่ีแจ้งฝ่ายพัสดุประสานงานเพื่อน าช่างเข้ามาซ่อมแซม             

3.3.3 พาช่างไปท่ีหน้างานดูแลตรวจสอบการท างานเบื้องต้น                                                                                                          

3.3.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยระหว่างช่างปฏิบัติงาน (ถ่ายรูป / สอบถาม ) เป็นช่วง คอยอยู่ดูแลประสานงานกับช่างซ่อม                                               

3.3.5 ตรวจสอบความเรียบร้อยเมือ่ช่างด าเนินการแล้วเสรจ็           
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 

                                                           ตามข้ันตอนการใช้ของ JD 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน .....25..... นาที/ ................ ชั่วโมง/ .........210...... วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม ..................................................   ลงนาม ......................................................   ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง ..............................................    ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
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5. งานอา าร ยานพา นะ 

5.1 การ จ้งซ อมข้อม ลออน ลน์ 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานอาคารและสถานที่ 

ช่ือ นายกิตติพงศ์  นามสกุล อิสรานุเทพ             รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน…์………………….………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ อาจารย์กรีธา นามสกุล ธรรมเจริญสถิต  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 กรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม - กรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม 10 ข้อมูลการแจ้งซ่อม 2    
 

 
2.1.2 เข้าเว็ปไซต์แจ้งซ่อมออนไลน์ - 10  2   
2.2.3 แจ้งปัญหาในระบบ -กรอกข้อมูลปัญหาและรูปภาพที่จะแจ้ง

ซ่อม 
10  3   

2.2.4 ติดตามงานในระบบ -เข้าเว็ปไซค์ดูวันนัดหมาย 10  2   
2.2.5 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม - จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเพื่อเป็นข้อมูล 

และสถิติในการแจ้งซ่อม 
10 ข้อมูลการแจ้งซ่อม 2   

รวม 11    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 1   

 



 

178 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การแจ้งซ่อมออนไลน์   

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ....................อาคาร/ยานพาหนะ............   กิจกรรมหลัก ............................การแจ้งซ่อมออนไลน์.......................................   

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายใน 
   1.2 มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 

2. ขอบเขตงาน 
    2.1 การให้บริการบุคลากรในการแจ้งซ่อมออนไลน์ท เพ่ือให้มีวัสดุครุภัณฑ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 กรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม 
3.2 เข้าเวปแจ้งซ่อมออนไลน์ 
3.3 แจ้งปัญหาในระบบ 
3.4 ติดตามงานในระบบ 
3.55 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม      

 

 

 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจ านวน ................................ หนว่ยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 11 นาที/ - ชั่วโมง/ -  วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หวัหน้าส านกังาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดี กองกลาง นาที ชม. วนั




1.

2.

3.

4.

5.




กรอกแบบฟอร์มการแจ้งซอ่ม

เข้าเวป็ไซต์แจ้งซอ่มออนไลน์

แจ้งปัญหาในระบบ

ติดตามงานในระบบ

จดัเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม




2

2

3

2

2




ร้อยละ 100

ร้อยละ 100




ฐานข้อมลู

ข้อมลูการแจ้ง

ซอ่มออนไลน์

รวม 11

หมายเหตุ ผู้จดัท า  ............นายกิตตพิงศ์  อิสรานุเทพ.................. ผู้อนุมัติ    ....รองศาสตราจารยจ์ารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ....นักวิชาการพัสด.ุ...) ต าแหน่ง    คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ตวัชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต...........

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน




ข้อมลูการแจ้งซอ่ม

ข้อมลูการแจ้งซอ่ม




ความถูกต้องของข้อมลู

ข้อมลูการแจ้งซอ่มออนไลน์

กิจกรรมรอง




รายละเอียดการแจ้งซอ่ม

ฐานข้อมลู

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....อาคารและสถานที่....      กิจกรรมหลกั ...การแจง้ซ่อมข้อมูลออนไลน์....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......25.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item)

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น 

                       

               

สิน้ส ด 
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5.2 การจดัท าทะเบียนประวตัิซ อมบ าร ง (1 รัง้ ปี) 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานอาคารและสถานที่ 

ช่ือ นายกิตติพงศ์  นามสกุล อิสรานุเทพ            รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การจัดท าทะเบยีนประวัติซ่อมบ ารุง…………………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ อาจารย์กรีธา นามสกุล ธรรมเจริญสถิต  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าทะเบียนประวัติซ่อม
บ ารุง 
(1 ครั้ง/ปี) 

2.1.1 จัดท าทะเบียนการซ่อมบ ารุง -จัดท าทะเบียนการซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์
ภายในคณะ เพื่อให้วัสดุครุภัณฑ์อยู่ ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอด 

1 รายละเอียดการ
ซ่อมบ ารุง 

5    
 

2.1.2 สถิติการซ่อมบ ารุง - จัดท าสถิติจ านวนครั้งในการซ่อมวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1  10   

2.1.3 จัดท าสรุปรายงานการซ่อมบ ารุงประจ าปี - จัดท าสรุปรายงานการซ่อมบ ารุงวัสดุครุ
ภัณ์ประจ าปี 

1 ประวัติ การซ่อม
บ ารุง 

10   

รวม 25    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 25    
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดท าทะเบียนประวัติซ่อมบ ารุง 

ชื่อ                  นามสกุล             รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ..................อาคาร / ยานพาหนะ.................. กิจกรรมหลัก ....................การจัดท าทะเบียนประวัติซ่อมบ ารุง ……………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือเป็นสถิติในการซอ่มบ ารุง 
2. ขอบเขตงาน 
    2.1 เพ่ือควบคุมการซ่อมบ ารุง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 จัดท าทะเบียนการซ่อมบ ารุง 

      -จัดท าทะเบียนการซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ภายในคณะ เพ่ือให้วัสดุครุภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอด 
3.2 สถิติการซ่อมบ ารุง 

      - จัดท าสถิติจ านวนครั้งในการซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 
3.3 จัดท าสรุปรายงานการซ่อมบ ารุงประจ าปี           

         

        

 

 
 
 

 

                -จัดท าสถิติจ านวนครั้งในการซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 
 

 

 

 

 

 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมี มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 25นาที/ - ชัว่โมง/ -  วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หวัหน้าส านกังาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดี กองกลาง นาที ชม. วนั




1.

2.

3.




จดัท าทะเบยีนซอ่มบ ารุง

สถิติการซอ่มบ ารุง

จดัท าสรุปรายงานการซอ่มบ ารุงประจ าปี




10

5

10




ร้อยละ 100

ร้อยละ 100




ฐานข้อมลู

ประวัติการ

ซอ่มบ ารุง

รวม 25

หมายเหตุ ผู้จดัท า  ............นายกิตตพิงศ์  อิสรานุเทพ.................. ผู้อนุมัติ    ....รองศาสตราจารยจ์ารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ....นักวิชาการพัสด.ุ...) ต าแหน่ง    คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ขัน้ตอน

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต...........

ตวัชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

ผลลัพธ์




ข้อมลูทะเบยีนประวัติซอ่มบ ารุง

ฐานข้อมลู




ความถูกต้องของข้อมลู

ประวัติการซอ่มบ ารุง

กิจกรรมรอง




รายละเอียดการซอ่มบ ารุง

ฐานข้อมลู

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....อาคารและสถานที่....      กิจกรรมหลกั ...การจดัท าทะเบยีนประวัตซ่ิอมบ ารุง....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......25.......นาที

เวลา
เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item)

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

                                  

                

                                  

             ตรวจสอบ ตรวจสอบ

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ลงนาม        

จัดท าทะเบียนประวัติซ่อมบ ารุง
วัสดุครุภัณฑ์ภายในคณะ
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5.3 การจดัท าส ิติซ อมยานพา นะ (1 รัง้ ปี) 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานอาคารและสถานที่ 

ช่ือ นายกิตติพงศ์  นามสกุล อิสรานุเทพ                       รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การจัดท าสถติิซ่อมยานพาหนะ........…………………………….. 

ผู้บงัคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ อาจารย์กรีธา นามสกุล ธรรมเจริญสถิต  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าสถิติซ่อมยานพาหนะ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 การจัดท าประวัติรถยนต์ - รวบรวมรายละเอียดประวัติรถ ประวัติ
คนขับรถ ประวัติการซ่อมรถ 

2 ประวัติรถ 10    

2.1.2 รายละเอียดการซ่อมรถในรอบปี - รายละเอียดการซ่อมรถแต่ละครั้ง  2   5   
2.1.3 สรุปการซ่อมรถประจ าปี - จัดท าสถิติการซ่อมรถประจ าปี 2 ข้ อ มู ล ส ถิ ติ ก า ร

ซ่อมรถ 
 1   

รวม 10 6   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 20 5 1  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดท าสถิติซ่อมยานพาหนะ   

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน  อาคาร / ยานพาหนะ ............... กิจกรรมหลัก ..................... การจัดท าสถิติซ่อมยานพาหนะ .............................................   

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือจัดท าประวัติรถยนต์ 
2. ขอบเขตงาน 
     2.1 เพ่ือครอบคลุมทั้งการจัดท าประวัติรถยนต์ ประวัติการซ่อมรถในแต่ละครั้ง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
2.6.1 การจัดท าประวัติรถยนต์ 
2.6.2 รายละเอียดการซ่อมรถในรอบปี 
2.6.3 สรุปการซ่อมรถประจ าปี  

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจ านวน ................................ หนว่ยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 10 นาที/ 6 ชั่วโมง/ -  วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ........................................ แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ



 

185 
 

 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หวัหน้าส านกังาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดี กองกลาง นาที ชม. วนั




1.

2.

3.




จดัท าประวตัิรถยนต์

รายละเอียดการซอ่มรถในรอบปี

สรุปการซอ่มรถประจ าปี



10




5

1




ร้อยละ 100

ร้อยละ 100




ประวัติรถ

ข้อมลูสถิติการ

ซอ่มรถ

รวม 17

หมายเหตุ ผู้จดัท า  ............นายกิตตพิงศ์  อิสรานุเทพ.................. ผู้อนุมัติ    ....รองศาสตราจารยจ์ารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ....นักวิชาการพัสด.ุ...) ต าแหน่ง    คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....อาคารและสถานที่....      กิจกรรมหลกั ...การจดัท าสถิตซ่ิอมยานพาหนะ....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............ ชั่วโมง.......10.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 ข้อมูลสถิติ
การซ่อมรถ

ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item)ขัน้ตอน




ประวัติรถยนต์




ความถูกต้องของข้อมลู

ความถูกต้องของข้อมลู

ความถูกต้องของข้อมลู

กิจกรรมรอง




รายละเอียดประวัติรถ

รายละเอียดการซอ่มรถ

ตวัชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต...........

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

                   

                          

รายละเอียดการซ อมร  ต ละ รัง้
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5.4 การตรวจซ อมบ าร ง 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

       งานอาคาร/ ยานพาหนะ 
ช่ือ นายกิตติพงศ์  นามสกุล อิสรานุเทพ                       รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การตรวจสอบซ่อมบ ารุง…………………………………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ อาจารย์กรีธา นามสกุล ธรรมเจริญสถิต  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานอาคาร /ยานพาหนะ 
     1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานอาคาร /ยานพาหนะ 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การตรวจสอบซ่อมบ ารุง 
- หน่วยนับ : เรื่อง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 1 ปี หรือ 6 เดือน 
 

2.1.1 รับใบแจ้งซ่อม หรือ บันทึกข้อความแจ้งซ่อม 
พร้อมตรวจสอบรายละเอียด 

รับใบแจ้งซ่อม/บันทึกข้อความ ตรวจสอบ
รายการวัสดุหรือเลขครุภัณฑ์ ยี่ห้อ /รุ่น 
ในบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ ของฝ่าย  

50 ข้อมูล 20 1 1  

2.1.2 กรณีด าเนินการเองได้ ด าเนินการซ่อมบ ารุงให้
เรียบร้อย 

- เครื่องปรับอากาศ (กรณีน้ าหยด 
ด าเนินการถอดท่อน้ าทิ้ง ใช้โบว์เวอร์เป่าไล่
น้ าหรือวุ้นที่ค้างอยู่นท่อออก ถอดฝาครอบ
เครื่องด้านลา่งแล้วซับน้ าที่ค้างในถาดออก
ให้หมดแล้วประกอบคืน) 
- เครื่องปรับอากาศ (กรณเีบรคเกอร์ตัด 
ด าเนินการตรวจสอบดังนี้ 1. หน้าสัมผสั 

20 วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
สามารถ ใช้งานได้ 

 4 8  
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เม็คเนติก ที่คอล์ยร้อนว่าท างานสมบูรณ์
หรือไม่ถ้าสกปรกใหต้ัดไฟและถอดท า
ความสะอาด/เปลี่ยน 2.ระดับน้ ายาภายใน
คอมเพลสเซอร์ ถ้าน้ ายาเกินคอมเพลสเซอ
จะท างานหนักและกินกระแสไฟฟ้ามาก
เกินโหลดท่ีเบรคเกอรร์ับได้ ใหด้ าเนินการ
ปล่อยน้ ายาออก) 
- เครื่องปรับอากาศ (กรณไีมม่ีความเย็น 
ด าเนินการตรวจสอบดังนี้ 1. กรองฝุ่น พัด
ลมคอลย์เย็น และคอลย์เย็นตันหรอืไม่ ถ้า
ตันให้ด าเนินการล้าง 2. ตรวจสอบคอล์ย
ร้อนว่าครีบระบายความร้อนตันหรือไม่ ถ้า
ตันให้ด าเนินการล้างท าความสะอาด 3. 
ระดับน้ ายาสามารถตรวจสอบได้2วิธีคือ 
3.1ใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าวัดกระแส ถ้า
ต่ ากว่าท่ีก าหนดไว่แลดงว่าน้ ายาขาด 3.2 
ใช้เกจวัดน้ ายาว่าอยู่ในระดับหรือไม่) 
- ก๊อกน้ าช ารุด/สายน้ าดีช ารดุ 
ด าเนินการเปลยีนอุปกรณ ์
- ชักโครก น้ ารั่ว / ลูกลอยค้าง เปลี่ยน
หรือซ่อมตามอาการ 
- ท่อส่งน้ าแตก ตัด/ต่อ หรือเปลีย่น 
-โทรศัพท์ สายขาด/ไม่มสีัญญาณตัดแล้ว
ต่อใหม่ หรือเดินสายจากตูส้าขาใหม ่
- ปลั๊กไฟช ารุด (ปลั๊กติดผนังด าเนินการ
เปลี่ยน ปลั๊กพ่วงสายขาดถอดบัดกรีใหม่) 
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- เดินปลั๊กไฟหรือแยกสวิตซ์ไฟใหม่ 
- หลอดไฟ (หลอดเสยีเปลี่ยนหลอด ซึ่งT5 
เดิมใช้บัลลัสอิเล็กทรอนิกซ์แบบ 2 หลอด/
ชุด  กรณีบัลลัสเสีย ต้องด าเนินการตัดต่อ
วงจรไฟฟ้าภายในโคมไฟใหม่ทั้งหมด) 
 

2.1.3 กรณีตรวจสอบแล้วซ่อมเองไม่ได้ด าเนินการ 
ประสานบริษัทเข้ามาตรวจสอบ พร้อมเสนอราคา 

-ประสานบริษัทอย่างน้อย 2 บริษัท เข้ามา
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ช ารุด พร้อมน าไปดู
อุปกรณ์ ให้รายละเอียด เช่น เลขห้อง เลข
ครุภัณฑ์ ช่ือหรือรายละเอียดต่างๆที่ลงไว้
ในทะเบียนครุภัณฑ์  

30 ใบเสนอราคา  2 4  

2.1.4 ด าเนินการประเมินราคา ความคุ้มค่าในการซ่อม
บ ารุง ให้ความเห็น พร้อมท าบันทึกข้อความขออนุมัติ 
เสนอคณบดีเพื่อ ขออนุมัติซ่อมบ ารุง 

-ด าเนินการเปรียบเทียบราคาตามใบเสนอ
ราคาของแต่ละบริษัท โดยเลือกที่ราคา
ต่ าสุด  
- เปรียบเทียบราคาซ่อมบ ารุงกับราคา
เครื่องในทะเบียนครุภัณฑ์ รวมถึงราคา
กลางส านักงบประมาณและราคาตลาด 
-ท าบันทึกข้อความขอ อนุมัติซ่อมตาม
เส้นทางหน่วยงาน พร้อมแนบเอกสารใบ
เสนอราคา 

30 เอ ก ส า ร บั น ทึ ก
ข้อความ 

  17  

2.1.5 อนุมัติประสานบริษัทเข้าด าเนินการ / ไม่อนุมัติ
แจ้งให้ผู้ดูแลหรือผู้แจ้งทราบ 

- ประสานช่างเข้าด าเนินการ แจ้งผู้เกี่ยว
ข อ้ ง (ผู้ แ จ้ ง )ท ร าบ  ค วบ คุ ม ดู แ ล ให้
ค าปรึกษา เป็นระยะ 

30 วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
สามารถ ใช้งานได้ 

 2 4  

2.1.6 ด าเนินการซ่อมแล้วเสร็จ ตรวจสอบ/รายงานผล
(คณบดี/ผู้แจ้ง) 

- รายงานผลการซ่อมให้ผู้แจ้งซ่อม/คณบดี
ทราบผลการด าเนินงาน 
-บันทึกประวัติการซ่อมบ ารุงหรือรายการ

30 ข้อมูลประวัติการ
ซ่อมบ ารุง 

 2 4  
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ปรับเปลี่ยต่างๆลงบัญ ชีวัสดุหรือ เล่ม
ครุภัณฑ์ 

รวม 10 3 1  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 20 4 39  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การตรวจสอบซ่อมบ ารุง 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ...........อาคาร/ยานพาหนะ............  กิจกรรมหลกั .............................การตรวจสอบซ่อมบ ารงุ.......................................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล .......................................  ต า แหน่ง .................................... 

แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
    1.2 เพ่ือซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ทันต่อความต้องการ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ให้สามารถใช้งานได้ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับใบแจ้งซ่อม/บันทึกข้อความ ด าเนินการตรวจสอบบัญชี วัสดุครุภัณฑ์ของฝ่าย เพ่ือความถูกต้อง 
    3.2 ด าเนินการตรวจสอบซ่อมบ ารุง ตามอาการ (ซ่อมเองได้) 
    3.3 ประสานบริษัทเข้ามาตรวจสอบ พร้อมเสนอราคา (ซ่อมเองไม่ได้) 
    3.4 ด าเนินการประเมินราคา ความคุ้มค่าในการซ่อมบ ารุง ให้ความเห็น พร้อมท าบันทึกข้อความขออนุมัติ เสนอคณบดีเพื่อ   
         ขออนุมัติซ่อมบ ารุง 
    3.5 อนุมัติประสานบริษัทเข้าด าเนินการ / ไม่อนุมัติแจ้งให้ผู้ดูแลหรือผู้แจ้งทราบ 
    3.6 ด าเนินการซ่อมแล้วเสร็จ รายงานผล(คณบดี/ผู้แจ้ง) บันทึกประวัติการซ่อมบ ารุง ลงบัญชี วัสดุครุภัณฑ์ของฝ่าย พร้อม   
         จัดเก็บใบแจ้งซ่อมลงแฟ้ม 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 ดังเอกสารแนบ ( Flow Chart) 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 10 นาที/ 3 ชั่วโมง/1 วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
           ผู้จัดท า              ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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ผู้ แจ้งซอ่ม จนท.บริหารงานทัว่ไป(งานอาคารสถานที)่ หวัหน้าส านกังาน คณบดี นาที ชม. วนั




1.

2.




รับใบแจ้งซอ่ม หรือ บนัทกึข้อความแจ้ง

ซอ่ม พร้อมตรวจสอบรายละเอียด

ด าเนินการตรวจสอบซอ่มบ ารุง ตาม

อาการ



10




3




ร้อยละ100

ฝ่าย.....บริหารงานทัว่ไป........      งาน....อาคาร/ยานพาหนะ....      กิจกรรมหลกั ...ตรวจสอบซ่อมบ ารุงวัสด ุครุภัณฑ์( 1 งาน ) ....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ......1......วัน.......3...... ชั่วโมง........10......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน

แบบฟอร์มแจ้งซอ่ม()/บนัทกึ

ข้อความ




ซอ่มบ ารุงได้ทนัเวลา

กิจกรรมรอง




อปุกรณ์สามารถใช้งานได้

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น  

                                

                     

          

รับทราบ           

กรอกรายละเอีย  น

          
             

            
   

            
   

          รับทราบ รับทราบ
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3.

4.

5.

ประสานบริษัทเข้ามาตรวจสอบ 

พร้อมเสนอราคา 

ด าเนินการประเมินราคา ความคุ้มค่า

ในการซ่อมบ ารุง ให้ความเหน็ 

พร้อมท าบนัทกึข้อความขออนุมัติ 

เสนอคณบดีเพื่อ   ขออนุมัติซ่อมบ ารุง

ประสานบริษัทเข้าด าเนินการ

1

4

1




6




ด าเนินการซ่อมแล้วเสร็จ



1

10 3 1
หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จดัท า  ............นายกิตตพิงศ์  อิสรานุเทพ.................. ผู้อนุมัติ    ....รองศาสตราจารยจ์ารุพรรณ  ทรัพยป์รุง .....

หมายเหตุ  2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ....นักวิชาการพัสด.ุ...) ต าแหน่ง    คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)




ความถูกตอ้งตามระเบยีบพัสดุ

วัสดอุุปกรณ์ ซ่อมเสร็จ
ทนัเวลา และสามารถใช้งาน
ได้

ตวัชี่

รวม




บนัทกึข้อความขออนุมัตซ่ิอม




ระเบยีบพัสด ุ

ควบคุมดแูลความเรียบร้อย
ของงาน ระหว่างด าเนินการ



วสัดุอุปกรณ์ ซ่อมเสรจ็ทนัเวลา
 และสามารถใช้งานได้

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต...........




ร้อยละ100

ร้อยละ100

                               

        

สิน้ส ด   

ท าบนัท กขออน มัติซ อมบ าร ง

        
           

            
   

ประสานบริ ัทเข้าซ อมบ าร ง

ตรวจสอบ วามเรียบร้อยรับทราบ รับทราบ
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5.5 การ วบ  มด  ล  าง ละ  ้ รับเ มา 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

       งานอาคาร/ ยานพาหนะ 
ช่ือ นายกิตติพงศ์  นามสกุล อิสรานุเทพ                       รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝ่าย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การควบคุมดูแลช่างและผูร้ับเหมา……………………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ อาจารย์กรีธา นามสกุล ธรรมเจริญสถิต  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานอาคาร /ยานพาหนะ 
     1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานอาคาร /ยานพาหนะ 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การควบคุมดูแลช่างและ
ผู้รับเหมา 
- หน่วยนับ : เรื่อง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 1 ครั้ง / ป ี
 

2.1.1แลกบัตรลงช่ือ รายละเอียดต่างๆ ของช่างที่เข้ามา
ด าเนินการ 

  ข้ อ มู ล ก า ร เข้ า
ปฏิบัติงาน 

5    

2.1.2  พาช่างไปที่หน้างานดูแลตรวจสอบการท างาน
เบื้องต้น 

-พาช่างไปดูหน้างานที่จะซ่อมเพื่อจะท าใบ
เสนอราคา 

50 ช่างสามารถเข้ า
ปฏิบัติงานได้ตรง
พื้นที ่

 1   

2.1.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยระหว่างช่างปฏิบัติงาน 
(ถ่ายรูป / สอบถาม ) เป็นช่วง 

-ตรวจดุ ความ เรียบ ร้อยระหว่างช่าง
ปฏิบัติงาน ถ่ายรูป สอบถามรายละเอียด
การปฏิบัติงาน 

50 วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์ 
ได้รับการซ่อมหรือ
เปลี่ยนอะไหล่จริง 

 1   

2.1.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยเมื่อช่างด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

- ตรวจสอบความ เรียบร้อยของงาน 
ถูกต้องตามที่จ้างซ่อมหรือปรับปรุง 

50 วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
สามารถใช้งานได้ 

 1   

รวม 5 3   
รวมระยะเวลาทั้งหมด  3 21  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ….อาคาร/ยานพาหนะ ..........  กิจกรรมหลัก ....................การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา …………………………………. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล .......................................  ต าแห น่ง .................................... 

แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข ........... ....................................... วนัประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือควบคุมการท างานของ ช่างและผู้รับเหมา ให้ด าเนินงานเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 

2. ขอบเขตงาน 
         ควบคุมการด าเนินงาน ของช่างและผู้รับเหมา ที่เข้ามาด าเนินงานต่าง ให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย และเป็นไปตาม
แผนการท างาน 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 แลกบัตรลงชื่อ รายละเอียดต่างๆ ของช่างที่เข้ามาด าเนินการ 
    3.2 พาช่างไปที่หน้างาน 
    3.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยระหว่างช่างปฏิบัติงาน (ถ่ายรูป / สอบถาม ) เป็นช่วง 
    3.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยเมื่อช่างด าเนินการแล้ว 
     
 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 ดังเอกสารแนบ ( Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 



 

196 
 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 5  นาที/  3 ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
           ผู้จัดท า              ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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จนท.บริหารงานทัว่ไป(งานอาคารสถานที)่ คณบดี นาที ชม. วนั




1.

2.

3.

4.




แลกบตัรลงช่ือ รายละเอียดต่างๆ ของชา่งทีเ่ข้ามา

ด าเนินการ

พาชา่งไปทีห่น้างาน

ตรวจสอบความเรียบร้อยระหวา่งชา่งปฏบิตัิงาน 

(ถา่ยรูป / สอบถาม ) เป็นชว่ง

ตรวจสอบความเรียบร้อยเม่ือชา่งด าเนินการแล้ว

เสร็จ




5




1

1

1




ร้อยละ100

ร้อยละ 100




ทะเบยีนข้อมลู

ข้อมลู

5 3

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย.....บริหารงานทัว่ไป........      งานอาคาร/ยานพาหนะ      กิจกรรมหลกั ... งานควบคุมดแูลช่างและผู้รับเหมา (ประจ าป)ี ....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน......3....... ชั่วโมง.......5.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง
เวลา

เอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

ร้อยละ 100 สามารถใช้
งานได้



ผู้จัดท า นายกิตตพิงศ์  อิสรานุเทพ

(นักวิชาการพัสด)ุ

ผู้ควบคุม อาจารยก์รีธา ธรรมเจริญสถิต
(รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน)



ผู้อนุมัต ิรศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที ่30 พฤษภาคม 2559




สมดุลงช่ือเข้าปฏบิตัิงาน




ข้อมลูการเข้างาน

วัสดทุี่ซอ่มหรือปรับปรุง 

สามารถใช้งานได้ทนัเวลา

รวม ตวัชี้วัด (kpi)
ความถูกตอ้ง ครบถ้วนของ
ข้อมูล

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด

                 
          

           

               

           
                



 

198 
 

6 งานบ  ลากร 
6.1 การจดัท ากรอบอตัราก าลงั 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานบุคลากร 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................ รหสัเอกสาร JD - FA - AD - HR 

ฝ่าย.......................................................................................  งาน......................................................................................กิจกรรมหลัก........................................................…………………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝา่ย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ สัดส่ว

น ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 
2.1การจัดท ากรอบ
อัตราก าลัง 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  1 ครั้ง / ป ี
 

2.1.1รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหารคณะ  1 บันทึกต้นเรื่อง 1   100 
2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์
และวางแผนอัตราก าลัง 

- พิมพ์บันทึกขอ้ความและค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานศึกษา
วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังใส่ระบบ e – office  
แนบไฟล์ค าสั่งเสนอคณบดีลงนาม 
- แต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาวิเคราะห์และวางแผน
อัตราก าลังโดยคณะท างานมีบทบาทในการพิจารณา
ภาพรวมของการวางแผนอัตราก าลังและก ากับติดตาม
งานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 

1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 
 

10   100 

เป้าค าศร ีน.ส.ณิชาภัทร 

การจัดท ากรอบอตัราก าลัง บุคลากร งานบริหารงานท่ัวไป 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ สัดส่ว

น ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 
- คณะท างานประกอบดว้ย 
1. คณบดี เป็นประธาน 
2. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ เป็นกรรมการ 
3. รองคณบดีฝา่ยบริหาร เป็นกรรมการ 
 4. หัวหน้าสาขาวิชาเป็นกรรมการ 
5. หัวหน้าส านักงานคณบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
6. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (งานบุคลากร)  เป็น 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.1.3 วางแผนกระบวนการท างานและ
ก าหนดระยะเวลาในการวิเคราะห์และ
วางแผนอัตราก าลัง 

-คณะกรรมการฯ ร่วมกันด าเนินการวางแผนการ
วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังโดยก าหนดกิจกรรม
และระยะเวลาในการด าเนินการให้สอดคล้องกับการ
วิเคราะห์ก าลังคนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์กิจกรรม 
(Activity based analysis)  
-  สายวิชาการ วิเคราะห์จากข้อมลูการเรียนการสอน 
จ านวนหมู่เรยีน จ านวนนักศึกษา รายวิชา ฯลฯ  
- สายสนับสนุน ซึ่งจะต้องเริ่มศึกษาจากกระบวนการ
ท างานของแต่ละงานและวิเคราะห์กิจกรรมโดยแตก
รายละเอียดงานก าหนดเวลาการท างานแต่ละกิจกรรม
และระบุปรมิาณงานผลงานเพื่อวิเคราะห์และก าหนด
จ านวนก าลังคนท่ีเหมาะสมของแต่ละงาน 

1 - แผนการวิเคราะห ์
- แผนอัตราก าลัง 
 

   
 
 
 

1 
1 

100 

2.1.4 จัดท าบันทึกเชิญหัวหน้าสาขาวิชาและ
พนักงานสายสนับสนุนประชุม  

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อแจ้งให้
หัวหน้าสาขาวิชาและพนักงานสายสนับสนุนทราบ วัน 
เวลา และสถานที่ในการประชุม พร้อมเสนอคณบดีลง
นาม 

1 บันทึกข้อความเชิญ
ประชุม 

5   100 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ สัดส่ว

น ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 
2.1.5จัดประ ชุม ช้ีแจงการจั ดท ากรอบ
อัตราก าลัง  
 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการช้ีแจงรายละเอียด 
วิธีการค านวณ และเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมก าหนดวัน
จัดส่งข้อมูลกลับมายังคณะ(3 ช่ัวโมง) 
- หัวหน้าส านักงานคณบดีด าเนินการช้ีแจงรายละเอียด 
วิธีการค านวณ และเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมก าหนดวัน
จัดส่งข้อมูลกลับมายังคณะ (3 ช่ัวโมง) 

1 - การประชุม 
- รายงานการประชุม 

 6  100 

2.1.6ติดตามเก็บรวบรวมผลการจัดท าแผน
กรอบอัตราก าลังของแต่ละสาขาวิชาและ
ฝ่ายงานต่างๆ ในส านักงานคณบดี เพื่อ
จัดท ากรอบอัตราก าลังในภาพรวมของคณะ 

ฝ่ายเลขานุการติดตามและรวบรวมผลการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังของแต่ละสาขาวิชา/ส านักงานคณบดีเพื่อ
คณะกรรมการจะได้น าผลการก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากรตลอดจนจ านวนที่ต้องการประกอบการ
ก าหนดอัตราก าลังแล้วน าเสนอกองบริหารงานบุคล  

1 ข้ อ มู ล ก ร อ บ
อัตราก าลังของแต่ละ
สาขาวิชา/ส านักงาน
คณบดี 

  1 100 

2.1.7 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
กรอบภาระงานและกรอบอัตราก าลังของแต่
ละสาขา/ส านักงานคณบดี 

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น  
- หากถูกต้องด าเนินการสรุปข้อมูลและจัดส่งกอง
บริหารงานบุคคลต่อไป 
- หากไม่ถูกต้องส่งกลับสาขาวิชา/ส านักงานคณบดี
ด าเนินการแก้ไข โดย 
สายวิชาการ 
   1. ตรวจสอบจ านวนหมู่เรียน 
2. ตรวจสอบวิธีการค านวณ 
   3. จ านวนคนท่ีค านวณได้ 
สายสนับสนุนวิชาการ 
1. กิจกรรมของงานท่ีรับผิดชอบ 
  2. วิธีการค านวณ 
  3. จ านวนคนท่ีค านวณได้ 

1     
 
 
 
 

1 
 
 
1 

100 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ สัดส่ว

น ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 
2.1.8สรุปท ากรอบอัตราก าลังรอบ 4 ปี ของ
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจัดท า
กรอบอัตราก าลังที่ เหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชา/ส านักงานคณบดี 

คณะกรรมการฯด าเนินการสรุปผลการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังของแต่ละสาขาวิชาเพื่อเลขานุการจะได้น าผล
การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากรตลอดจน
จ านวนที่ ต้ องการไปจัดท าบัญ ชีราย ช่ือต าแหน่ ง 
ประกอบการก าหนดอัตราก าลั งแล้วน าเสนอกอง
บริหารงานบุคล ตามแบบฟอร์มการวิเคราะห์อัตราก าลัง
โดย 

1. ส รุ ป ก รอบ อั ต ร าก าลั งส าย วิ ช าก ารล ง
แบบฟอร์มตามที่ก าหนด  

2. สรุปกรอบอัตราก าลังสายสนับสนุนวิชาการลง

แบบฟอร์มตามที่ก าหนด  

1 กรอบอัตราก าลังใหม่
รอบ  4 ปี ของแต่ละ
สาขาวิชา/ส านักงาน
คณบด ี

  1 100 

2.1.9ท าบั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม ส รุ ป ส่ ง ก อ ง
บริหารงานบุคคล 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  พร้อมแนบ
ไฟล์เอกสารสรุปส่งกองบริหารงานบุคคล และเสนอ
คณบดีลงนาม 

1 กรอบอัตราก าลังใหม่
รอบ  4 ปี ของแต่ละ
สาขาวิชา/ส านักงาน
คณบด ี

5   100 

รวม 21 6 5 100 
รวมระยะเวลาทั้งหมด 21 6 6 100 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดท ากรอบอัตราก าลัง 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .................. บุคลากร .............................. กิจกรรมหลัก ......................... การจัดท ากรอบอัตราก าลัง ……………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการจัดท ากรอบอัตราก าลัง 
    1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการจัดท ากรอบอัตราก าลัง 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท ากรอบอัตราก าลัง ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหารคณะ 
    3.2 แต่งตั้งคณะท างานศึกษาวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
 3.2.1 พิมพ์บันทึกข้อความและค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานศึกษาวิ เคราะห์และวางแผนอัตราก าลังใส่ระบบ e – office  
แนบไฟล์ค าสั่งเสนอคณบดีลงนาม 

3.2.2 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษา วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง โดยคณะท างานมีบทบาทในการพิจารณาภาพรวม
ของการวางแผนอัตราก าลังและก ากับติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 

- คณะท างานประกอบด้วย  
    1. คณบดี       ประธาน 

 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
 3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
 4. หัวหน้าสาขาวิชา     กรรมการ 

    5. หัวหน้าส านักงานคณบดี   กรรมการและเลขานุการ 
    6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคลากร)        ผู้ช่วยเลขานุการ 
    3.3 วางแผนกระบวนการท างานและก าหนดระยะเวลาในการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังร่วมกับคณะท างานฯ 
          คณะท างานฯ ร่วมกันด าเนินการวางแผนการวิเคราะห์และวางแผน อัตราก าลัง โดยก าหนดกิจกรรมและระยะเวลาใน
การด าเนินการให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ก าลังคนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์กิจกรรม (Activity based analysis)  
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-  สายวิชาการ วิเคราะห์จากข้อมูลการเรียนการสอนฯลฯ  
- สายสนับสนุน ซึ่งจะตอ้งเริ่มศึกษาจากกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงาน และวิเคราะห์กิจกรรมโดยแตก

รายละเอียดงาน ก าหนดเวลาการท างานแต่ละกิจกรรมและระบุปริมาณงานผลงานเพ่ือวิเคราะห์และก าหนดจ านวนก าลังคนที่
เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์กิจกรรมในเชิงลึก มีความละเอียดแม่นย า และใช้ระยะเวลานาน      
    3.4 จัดท าบันทึกเชิญหัวหน้าสาขาวิชาและพนักงานสายสนับสนุนประชุม  

 แจ้งให้หัวหน้าสาขาวิชาและพนักงานสายสนับสนุนทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการประชุม 
    3.5 จัดประชุมชี้แจงการจัดท ากรอบอัตราก าลัง  

     - รองคณบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการชี้แจงรายละเอียด วิธีการค านวณ และเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมก าหนดวันจัดส่ง
ข้อมูลกลับมายังคณะ (3 ชั่วโมง) 

      - หัวหน้าส านักงานคณบดีด าเนินการชี้แจงรายละเอียด วิธีการค านวณ และเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมก าหนดวัน
จัดส่งข้อมูลกลับมายังคณะ (3 ชั่วโมง) 
       3.6 ติดตามเก็บรวบรวมผลการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังของแต่ละสาขาวิชาและฝ่ายงานต่างๆ เพ่ือจัดท ากรอบ
อัตราก าลังในภาพรวมของคณะ 
            ฝ่ายเลขานุการติดตามและรวบรวมผลการจัดท ากรอบอัตราก าลังของแต่ละสาขาวิชา เพ่ือคณะท างานฯ จะได้น าผลการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากรตลอดจนจ านวนที่ต้องการ  ประกอบการก าหนดอัตราก าลัง แล้วน าเสนอกองบริหารงาน
บุคคล  
       3.7 ตรวจสอบข้อมูลกรอบภาระงานและกรอบอัตราก าลังของแต่ละสาขา/แต่ละฝ่าย 
        ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น  

- หากถูกต้องด าเนินการสรุปข้อมูลและจัดส่งกองบริหารงานบุคคลต่อไป 
- หากไม่ถูกต้องส่งกลับสาขาวิชา/แต่ละฝ่าย ด าเนินการแก้ไข 

       3.8 สรุปท ากรอบอัตราก าลังรอบ 4 ปี ของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจัดท ากรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมของแต่
ละฝ่าย 
              คณะท างานฯ ด าเนินการสรุปผลการจัดท ากรอบอัตราก าลังของแต่ละสาขาวิชาเพ่ือเลขานุการจะได้น าผลการก าหนด
กรอบอัตราก าลังของบุคลากรตลอดจนจ านวนที่ต้องการ ไปจัดท าบัญชีรายชื่อต าแหน่ง ประกอบการก าหนดอัตราก าลังแล้ว 
น าเสนอกองบริหารงานบุคล ตามแบบฟอร์มการวิเคราะห์อัตราก าลัง โดย 

- สรุปกรอบอัตราก าลังสายวิชาการลงแบบฟอร์มตามท่ีก าหนด จ านวน 4 วัน 
- สรุปกรอบอัตราก าลังสายวิชาการลงแบบฟอร์มตามท่ีก าหนด จ านวน 1 วัน         

       3.9 ท าบันทึกข้อความสรุปส่งกองบริหารงานบุคคล 
            พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office พร้อมแนบไฟล์เอกสารสรุปส่งกองบริหารงานบุคคล และเสนอคณบดีลงนาม 
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4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 21  นาที/ 6   ชั่วโมง/ 9 วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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กองบริ ารงานบ   ล

คณบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป (บคุลากร) คณะท างาน หวัหน้าสาขาวิชา พนกังานสายสนบัสนนุ นาที ชม. วนั

1 รับบนัทึกต้นเร่ืองจากผู้บริหารคณะ 1
บันทึกต้นเร่ืองจากกอง

บริหารงานบุคคล

 - ความถูกต้อง
 - ระยะเวลาก าหนดส่ง
- สูตร วธิกีารค านวณ

 - ความถูกต้อง
 - ระยะเวลาก าหนดส่ง

กรอบอตัราก าลังท่ีพงึมี กรอบอตัราก าลัง 4 ปี

2
แต่งตัง้คณะท างานศึกษาวิเคราะห์และวางแผน

อตัราก าลงั 10 ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน กรอบอตัราก าลังท่ีพงึมี กรอบอตัราก าลัง 4 ปี

3
วางแผนกระบวนการท างานและก าหนด

ระยะเวลาในการวิเคราะห์และวางแผน

อตัราก าลงัร่วมกบัคณะท างานฯ
1

ขัน้ตอน กระบวนการ
เป็นไปตามแผนฯ

เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ กรอบอตัราก าลังท่ีพงึมี กรอบอตัราก าลัง 4 ปี

4
จดัท าบนัทึกเชิญหวัหน้าสาขาวิชาและพนักงาน

สายสนับสนนุประชมุ (รวมถงึขัน้การเสนอลงนาม

และแจ้งเวียน)
5 บันทึกเชิญประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม กรอบอตัราก าลัง 4 ปี

5 จดัประชมุชีแ้จงการจดัท ากรอบอตัราก าลงั 5

 - ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะท างาน
- เอกสารกรอบ
อตัราก าลัง
- สูตร วธิกีารค านวณ
- แบบฟอร์ม

  -  ผู้เข้าร่วมประชุมครบ
- เข้าใจวธิกีารค านวณ

  -  ผู้เข้าร่วมประชุมครบ
- เข้าใจวธิกีารค านวณ

กรอบอตัราก าลัง 4 ปี

ตัวชีว้ดั (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....บคุลากร....      กิจกรรมหลกั ..การจดัท ากรอบอัตราก าลงั ....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ....9........วัน.....6........ ชั่วโมง......21.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง
เวลา

เอกสารท่ีเกีย่วข้อง (รหัส)
จุดควบคุม (control 

item)

การป ิบัตงิานทั่ว ป   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร
สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

WI-xx-yy QM-xx-yy

 การตดัสนิ จ

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

แต่งต้ังคณะ  า า  

วางแผนกระบวนการ
ท างาน

จัดท าบันทึก หัวหน้าสาขาวิชาทราบพนักงานสายสนับสนุน
ทราบ

จัดประ  มฯ

รับบันทึกต้นเร่ืองจาก
ผู้บริหารคณะ

ลงนามในค าส่ังฯ
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6
ติดตามเก็บรวบรวมผลการจดัท าแผนกรอบ

อตัราก าลงัของแต่ละสาขาวิชาและฝ่ายงานต่างๆ 

เพ่ือจดัท ากรอบอตัราก าลงัในภาพรวมของคณะ
1

เป็นไปตามกรอบ
อตัราก าลังท่ีพงึมี

กรอบอตัราก าลัง 4 ปี

7
ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูกรอบภาระงาน

และกรอบอตัราก าลงัของแต่ละสาขา /แต่ละฝ่าย
2 ข้อมลูการจัดท า

ส่งครบทุกสาขาวชิา/
ทุกฝ่าย

ตวามถูกต้องของข้อมลุ
เป็นไปตามกรอบ
อตัราก าลังท่ีพงึมี

กรอบอตัราก าลัง 4 ปี

8

สรุปท ากรอบอตัราก าลงัรอบ 4 ปี ของสาย

วิชาการและสายสนับสนนุวิชาการจดัท ากรอบ

อตัราก าลงัที่เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา /แต่ละ

ฝ่าย

5 แบบฟอร์ม สูตร วธิกีารค านวณ เข้าใจกระบวนการ ถูกต้อง
เป็นไปตามกรอบ
อตัราก าลังท่ีพงึมี

กรอบอตัราก าลัง 4 ปี

9 ท าบนัทึกข้อความสรุปสง่กองบริหารงานบคุคล 5
เป็นไปตามกรอบ
อตัราก าลังท่ีพงึมี

กรอบอตัราก าลัง 4 ปี

21 6 9

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัต ิ  รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

 2.  ก าหนดให้ 1 วนั = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) ต าแหน่ง  คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

 3.  ก าหนดให้ 1 คน ท างาน 230 วนั/ปี 

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

รวม
ตัวชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

เปน็ไปตามกรอบ
อัตราก าลงัทีพึ่งมี

กรอบอัตราก าลงั 4 ปี

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........

ติดตามเก็บรวบรวม

ตรวจสอบ

สร ปท ากรอบอัตราก าลงั

รอบ   ปี

     

       

สิน้ส ด จัดท าบันท กลงนาม
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6.2 การประเมินการปฏิบัติงาน 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานบุคลากร 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................ รหสัเอกสาร JD - FA - AD - HR 

ฝ่าย.......................................................................................  งาน......................................................................................กิจกรรมหลัก........................................................…………………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝา่ย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
 
2.1.1 สายวิชาการ 
-หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  2 ครั้ง / ป ี
 

2.1.1.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหาร  2 บันทึกต้นเรื่อง 1   100 
2.1.1.2 จัดท าบันทึกเชิญบุคลากรสาย
วิชาการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการประเมิน 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  แจ้งบุคลากร
สายวิชาการเพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียดของการประเมิน,
แบบฟอร์มการประเมินและเสนอคณบดลีงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5   100 

2.1.1.3 จองห้องประชุมส าหรับชี้แจง
รายละเอียดของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office  เพื่อ
จัดเตรียมส าหรับชี้แจงรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้าส านักงานคณบดี
ลงนาม 

2 ห้องประชุมส าหรับ
การประชุมช้ีแจงฯ 

5   100 

2.1.1.4 จัดประชุมบุคลากรสายวชิาการ จัดประชุมบคุลากรบุคลากรสายวชิาการเพื่อรับทราบท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการ

2 - การประชุม 
- รายงานการประชุม 

 3  100 

การประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากร งานบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวณิชาภัทร

 
 งานบริหารงานท่ัวไป 

เป้าค าศร ี
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.1.1.5จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจการ
ประเมินของสายวิชาการในระบบ ERP 

- เข้าระบบประเมินผลการปฏิบตัิงานในระบบ ERP และ
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจการประเมินของพนักงานแต่ละ
ประเภท 

2 บัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจ
ประเมิน 

 1  100 

2.1.1.6จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ 

- พิมพ์บันทึกข้อความและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินใส่ระบบ e – office  แนบไฟล์ค าสั่งเสนออธิการบดี
ลงนาม 

2 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการสายวิชาการ 

10   100 

2.1.1.7 จองห้องประชุมส าหรับ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office  เพื่อ
จัดเตรียมส าหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และเสนอหัวหน้าส านักงานคณบดลีงนาม 

2 ห้องประชุมส าหรับ
การประเมิน 

5   100 

2.1.1.8บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office นัดหมาย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการและเสนอคณบดลีงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5   100 

2.1.1.9คณะกรรมการร่วมกันประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ (สมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน) 

- คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สายวิชาการทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง 

2 ผลการประเมิน  1  100 

2.1.1.10จัดท าบันทึกแจ้งบุคลากร
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ  

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งบุคลากรสาย
วิชาการทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหัวข้อ
ท าข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ ในแบบประเมิน “บันทึก/ 
ยืนยัน แบบข้อตกลง/ประเมินภาระงาน สายวิชาการ” และ
เสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการยืนยันตนเอง
หัวข้อการจัดท า
ข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน 

5   100 

2.1.1.11 จองห้องประชุมส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office  เพื่อ
จัดเตรียมส าหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2 ห้องประชุมส าหรับ
ประเมินฯ 

5   100 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

และเสนอหัวหน้าส านักงานคณบดลีงนาม 
2.1.1.12บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อสรุปผล
การประเมิน  

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  เชิญประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการเพื่อสรุปผลการประเมิน (ระบุจุดเด่น,ข้อควรพัฒนา,
แผนการพัฒนา) และเสนอคณบดลีงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5   100 

2.1.1.13คณะกรรมการร่วมกันประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ 

- คณะกรรมการร่วมกันสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพร้อมทั้งระบุจุดเด่น,ขอ้ควรพัฒนา,แผนการ
พัฒนา)  
 

2 - จุดเด่น, 
- ข้อควรพัฒนา 
- แผนการพัฒนา 
ของพนักงานสาย
วิชาการแต่ละคน 

 
 
 

 

  
1 

100 

2.1.1.14บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคล
ประมวลผลการปฏิบัตริาชการ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  เพื่อขอให้กอง
บริหารงานบุคคลด าเนินการประมวลผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานและเสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการประเมิน 5   100 

2.1.1.15ตรวจสอบผลการประเมนิของ
บุคลากรสายวิชาการ 

ตรวจสอบผลการประเมินของบุคลากรสายวิชาการทุก
ประเภทพนักงาน 
- หากถูกต้องด าเนินการแจ้งบุคลากรเพื่อยืนยันรับทราบผล
การเมิน 
- หากไม่ถูกต้องด าเนินการแจ้งผูเ้กี่ยวข้อง/ฝ่ายเกีย่วข้องเพื่อ
ด าเนินการแกไ้ขข้อมูล 
   - คณาจารย ์
   - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2 ความถูกต้องของผล
การประเมิน 

30   100 

2.1.1.16จัดท าบนัทึกแจ้งบุคลากร
ด าเนินการยืนยันตนเองเพื่อรับทราบผลการ
ประเมินการปฏบิัติราชการ 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  แจ้งพนักงาน
สายวิชาการด าเนินการยืนยันตนเองในหัวข้อบันทึกผลการ
ประเมินการปฏบิัติงาน ในแบบประเมิน “ บันทึก/ปรับปรุง

2 ผลการยืนยันตนเอง
หัวข้อสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

5   100 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบตัิงาน สายวิชาการ”และ
เสนอคณบดีลงนาม 

2.1.1.17สรุปผลการประเมินส่งกอง
บริหารงานบุคคล 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  เพื่อแจ้งกอง
บริหารงานบุคคลพร้อมแนบสรปุผลการประเมินและเสนอ
คณบดลีงนาม 

2 ผลการประเมินสาย
วิชาการ 

5   100 

รวม 31 6 1 100 
2.1.2 สายสนับสนุนวิชาการ 
-หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  2 ครั้ง / ป ี
 

2.1.2.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหาร  2 บันทึกต้นเรื่อง 1   100 
2.1.2.2 จัดท าบันทึกเชิญบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการประชุมชี้แจงเกีย่วกับการ
ประเมิน 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  แจ้งบุคลากร
สายสนบัสนุนเพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอยีดของการประเมิน
และเสนอคณบดีลงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5   100 

2.1.2.3 จองห้องประชุมส าหรับชี้แจง
รายละเอียดของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office  เพือ่
จัดเตรียมส าหรับชี้แจงรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้าส านักงานลงนาม 

- ห้องประชุมส าหรับ
การประชุมช้ีแจงฯ 

5   100 

2.1.2.4 ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

จัดประชุมบคุลากรบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อ
รับทราบรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2 - การประชุม 
- สรุปรายงานการ
ประชุม 

 3  100 

2.1.2.5 จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจการ
ประเมินของสายสนับสนุนวิชาการในระบบ 
ERP 

- เข้าระบบประเมินผลการปฏิบตัิงานในระบบ ERP และ
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจการประเมินของพนักงานแต่ละ
ประเภท 

2 บัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจ
ประเมิน 

30   100 

2.1.1.6จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน
วิชาการ 

- พิมพ์บันทึกข้อความและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินใส่ระบบ e – office  แนบไฟล์ค าสั่งเสนออธิการบดี
ลงนาม 

2 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการสายสนับสนุน
วิชาการ 

10   100 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1.2.7 จองห้องประชุมส าหรับ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office  เพื่อ
จัดเตรียมส าหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และเสนอหัวหน้าส านักงานคณบดลีงนาม 

- ห้องประชุมส าหรับ
การประเมิน 

5   100 

2.1.1.8บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office นัดคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการและเสนอคณบดลีงนาม 

- บันทึกข้อความ 5   100 

2.1.2.9 คณะกรรมการร่วมกันประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ (สมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน) 

- คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สายสนบัสนุนวิชาการทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง 

2 ผลการประเมิน  1  100 

2.2.2.10จัดท าบันทึกแจ้งบุคลากร
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ  

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งบุคลากรสาย
วิชาการทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหัวข้อ
ท าข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ ในแบบประเมิน “บันทึก/ 
ยืนยัน แบบข้อตกลง/ประเมินภาระงาน สายวิชาการ” และ
เสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการยืนยันตนเอง
หัวข้อการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ 

5   100 

2.1.2.11 จองห้องประชุมส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office  เพื่อ
จัดเตรียมส าหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และเสนอหัวหน้าส านักงานคณบดลีงนาม 

 ห้องประชุมส าหรับ
ประเมิน 

5   100 

2.1.1.12บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อสรุปผล
การประเมิน  

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  เชิญประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเพื่อสรุปผลการประเมิน (ระบุจดุเด่น,ข้อ
ควรพัฒนา,แผนการพัฒนา) และเสนอคณบดีลงนาม 

- บันทึกข้อความ 5   100 

2.1.2.13คณะกรรมการร่วมกันประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ 

คณะกรรมการร่วมกันสรปุผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการพร้อมท้ังระบุจดุเด่น,ข้อ
ควรพัฒนา, และแผนพัฒนา 

2 - จุดเด่น 
- ข้อควรพัฒนา 
- แผนพัฒนา 

 
 
 

 
 

 
1 
 

100 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

ของพนักงานสาย
สนับสนุนแต่ละคน 

  

2.1.1.14บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคล
ประมวลผลการปฏิบัตริาชการ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  เพื่อขอให้กอง
บริหารงานบุคคลด าเนินการประมวลผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานและเสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ 

5   100 

2.1.2.15 ตรวจสอบผลการประเมนิของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ตรวจสอบผลการประเมินของบุคลากรสายสนับสนุนทุก
ประเภทพนักงาน 
- หากถูกต้องด าเนินการแจ้งบุคลากรเพื่อยืนยันรับทราบผล
การเมิน 
- หากไม่ถูกต้องด าเนินการแจ้งผูเ้กี่ยวข้อง/ฝ่ายเกีย่วข้องเพื่อ
ด าเนินการแกไ้ขข้อมูล 
   - พนักงานสายสนับสนุน 
   - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2 ความถูกต้องของผล
การประเมิน 

30   100 

2.1.2.16 จัดท าบันทึกแจ้งบุคลากร
ด าเนินการยืนยันตนเองเพื่อรับทราบผลการ
ประเมินการปฏบิัติราชการ 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  แจ้งพนักงาน
สายวิชาการด าเนินการยืนยันตนเองในหัวข้อบันทึกผลการ
ประเมินการปฏบิัติงาน ในแบบประเมิน “ บันทึก/ปรับปรุง
แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบตัิงาน สายสนบัสนุน
วิชาการ”และเสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการยืนยันตนเอง
หัวข้อสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

5   100 

2.1.2.17 สรุปผลการประเมินส่งกอง
บริหารงานบุคคล 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  เพื่อแจ้งกอง
บริหารงานบุคคลพร้อมแนบสรปุผลการประเมินและเสนอ
คณบดลีงนาม 

2 ผลการประเมิน 5   100 

รวม 31 6 1  
2.1.3 ผู้บรหิาร (รองคณบดี) 
-หน่วยนับ : ครั้ง 

2.1.3.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหาร  2 บันทึกต้นเรื่อง 1   100 
2.1.3.2 จัดท าบันทึกเชิญผู้บริหาร (รอง - พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  แจ้งผู้บริหาร 2 บันทึกข้อความ 5   100 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

- สถิติ  2 ครั้ง / ป ี
 

คณบดี) ประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการประเมิน (รองคณบดี) เพ่ือช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอยีด,แบบฟอรม์ ของ
การประเมินและเสนอคณบดีลงนาม 

2.1.3.3 จองห้องประชุมส าหรับชี้แจง
รายละเอียดของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office  เพื่อ
จัดเตรียมส าหรับชี้แจงรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้าส านักงานคณบดี
ลงนาม 

- ห้องประชุมส าหรับ
การประชุมช้ีแจงฯ 

5   100 

2.1.3.4 จัดประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) จัดประชุมบคุลากรผู้บริหาร (รองคณบดี) เพ่ือรับทราบ
รายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- สรุปรายงานการ
ประชุม 

 1  100 

2.1.3.5 จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจการ
ประเมินของผูบ้ริหาร (รองคณบดี) ในระบบ 
ERP 

- เข้าระบบประเมินผลการปฏิบตัิงานในระบบ ERP และ
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจการประเมินของผู้บริหาร (รอง
คณบดี) 

2 บัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจ
ประเมิน 

20   100 

2.1.3.6 คณบดีประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการ (สมรรถนะการปฏิบตัิงาน) 

- คณบดีประเมินผลการปฏิบตัิราชการของผู้บริหาร (รอง
คณบดี)ท้ังสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง 

2 ผลการประเมิน  1  100 

2.1.3.7จัดท าบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รอง
คณบดี) ด าเนินการตรวจสอบข้อมลูในหัวข้อ
ท าข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ  

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งผู้บริหาร 
(รองคณบดี) ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
หัวข้อท าข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ ในแบบประเมิน 
“บันทึก/ ยืนยัน แบบข้อตกลง/ประเมินภาระงาน ผู้บรหิาร” 
และเสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการยืนยันตนเอง
หัวข้อการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ 

5   100 

2.1.3.8 คณบดสีรุปผลประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

- คณบดีสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งระบุ
จุดเด่น,ข้อควรพัฒนา,แผนพัฒนา) ของผู้บริหาร (รอง
คณบดี) 

2 จุดเด่น,ข้อควรพัฒนา
และแผนพัฒนาของ
ผู้บริหาร (รองคณบดี) 

  1 100 

2.1.3.9บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคล
ประมวลผลการปฏิบัตริาชการ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  เพื่อขอให้กอง
บริหารงานบุคคลด าเนินการประมวลผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานและเสนอคณบดีลงนาม 

- ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ 

5   100 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1.2.10 ตรวจสอบผลการประเมนิของ
ผู้บริหาร (รองคณบดี) 

ตรวจสอบผลการประเมินของผูบ้รหิาร (รองคณบดี) 
- หากถูกต้องด าเนินการแจ้งผูบ้ริหาร (รองคณบดี) เพ่ือ
ยืนยันรับทราบผลการเมิน 
- หากไม่ถูกต้องด าเนินการแจ้งผูเ้กี่ยวข้อง/ฝ่ายเกีย่วข้องเพื่อ
ด าเนินการแกไ้ขข้อมูล 
   - ผู้บริหาร (รองคณบดี) 
   - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2 ความถูกต้องของผล
การประเมิน 

20   100 

2.1.2.11 จัดท าบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รอง
คณบดี) ด าเนินการยืนยันตนเองเพื่อ
รับทราบผลการประเมินการปฏิบตัิราชการ 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  แจ้งพนักงาน
สายวิชาการด าเนินการยืนยันตนเองในหัวข้อบันทึกผลการ
ประเมินการปฏบิัติงาน ในแบบประเมิน “ บันทึก/ปรับปรุง
แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร”และเสนอ
คณบดลีงนาม 

- ผลการยืนยันตนเอง
หัวข้อสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

5   100 

2.1.2.12 สรุปผลการประเมินส่งกอง
บริหารงานบุคคล 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  เพื่อแจ้งกอง
บริหารงานบุคคลพร้อมแนบสรปุผลการประเมินให้คณบดีลง
นาม 

2 ผลการประเมิน 5   100 

รวม 10 3 1 100 
รวมระยะเวลาทั้งหมด 8 3 15 100 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน  

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน บุคลากร                        กิจกรรมหลัก       การประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหาร (รองคณบดี) 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหาร (รองคณบดี) 
    1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหาร (รองคณบดี) 
 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหาร (รองคณบดี) ตลอดจนหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหาร 
3.2 จัดท าบันทึกเชิญผู้บริหาร (รองคณบดี) ประชุม 
     พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด,แบบฟอร์ม ของ

การประเมินและเสนอคณบดีลงนาม 
3.3 จองห้องประชุมส าหรับชี้แจงรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพ่ือจัดเตรียมส าหรับชี้แจงรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้าส านักงานคณบดีลงนาม 
3.4 จัดประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) 
     จัดประชุมบุคลากรผู้บริหาร (รองคณบดี) เพ่ือรับทราบรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.5 จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจการประเมินในระบบ ERP 
     เข้าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ ERP และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจการประเมินของผู้บริหาร (รอง

คณบดี) 
3.6 คณบดีประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะการปฏิบัติงาน) 
     คณบดีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (รองคณบดี) ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง 
3.7 จัดท าบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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     พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) ทราบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ใน
หัวข้อท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในแบบประเมิน “บันทึก/ ยืนยัน แบบข้อตกลง/ประเมินภาระงาน สายวิชาการ (ผู้บริหาร) 
” และเสนอคณบดีลงนาม 

3.8 คณบดีสรุปผลประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
     คณบดีสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งระบุจุดเด่น,ข้อควรพัฒนา,แผนพัฒนา) ของพนักงานสาย

สนับสนุนวิชาการ 
3.9 บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคลประมวลผลการปฏิบัติราชการ 
     พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพ่ือขอให้กองบริหารงานบุคคลด าเนินการประมวลผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานและเสนอคณบดีลงนาม 
3.10 ตรวจสอบผลการประเมินของผู้บริหาร (รองคณบดี) 

                ตรวจสอบผลการประเมินของผู้บริหาร (รองคณบดี) 
- หากถูกต้องด าเนินการแจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) เพ่ือยืนยันรับทราบผลการเมิน 
- หากไม่ถูกต้องด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง/ฝ่ายเกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแก้ไขข้อมูล 

       - ผู้บริหาร (รองคณบดี) 
        - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.11 จัดท าบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) ด าเนินการยืนยันตนเองเพ่ือรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

                พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) ด าเนินการยืนยันตนเองในหัวข้อบันทึกผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ในแบบประเมิน “ บันทึก/ปรับปรุงแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน สายสนับสนุนวิชาการ”และ
เสนอคณบดีลงนาม 

3.12 สรุปผลการประเมินส่งกองบริหารงานบุคคล 
      พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพ่ือแจ้งกองบริหารงานบุคคลพร้อมแนบสรุปผลการประเมินให้คณบดีลง

นาม 
4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 10 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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กองบริหารงานบุคคล รองคณบดี

คณบดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (บุคลากร) หัวหน้าส านักงานคณบดี หน่วยงานต่างๆ นาที ชม. วนั

1 รับบันทึกต้นเร่ืองจากผู้บริหารคณะ 1 บันทึกข้อความต้นเร่ือง ปฏิทินการประเมนิ
เปน็ไปตามก าหนดปฏทิิน

การประเมิน
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวชิาการ

2
จัดท าบันทึกเชิญผู้บริหาร (รองคณบดี) 

ประชุมชีแ้จงเกีย่วกบัการประเมนิ
5 บันทึกเชิยประชุม วนั เวลา สถานท่ีท่ีประชุม

บุคลากรเข้าประชุมครบตาม
จ านวน

เปน็ไปตามก าหนดปฏทิิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวชิาการ

3
จองห้องประชุมส าหรับชีแ้จงรายละเอยีด

ของการประเมนิผลการปฏิบัติงาน
5 ใบจองห้องประชุม

ใบจองห้องประชุมท่ีได้รับ
อนุญาต

เปน็ไปตามก าหนดปฏทิิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวชิาการ

4 จัดประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) 1 เอกสารรายละเอยีดการประเมนิ เวลา สถานท่ีประชุม
บุคลากรเข้าประชุมครบตาม

จ านวน
เปน็ไปตามก าหนดปฏทิิน

การประเมิน
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวชิาการ

5
จัดท าบัญชีรายชือ่ผู้มอี านาจการประเมนิ
ของผู้บริหาร (รองคณบดี) ในระบบ ERP

20
ระเบียบพนักงานมหาวทิยาลัย 

พ.ศ.2550
ระเบียบพนักงานมหาวทิยาลัย 

พ.ศ.2550
ถูกต้องตามรายชือ่ผู้มอี านาจ

การประเมนิ
เปน็ไปตามก าหนดปฏทิิน

การประเมิน
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวชิาการ

6
คณบดีประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 

(สมรรถนะการปฏิบัติงาน)
1 บนัทกึขอ้ความ ผลการประเมิน ผลการประเมิน

เปน็ไปตามก าหนดปฏทิิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวชิาการ

7
จัดท าบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) 
ด าเนินการตรวจสอบข้อมลูในหัวข้อท า

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5 บันทึกข้อความ รับทราบ/ยืนยันตนเอง รับทราบ/ยืนยันตนเอง

เปน็ไปตามก าหนดปฏทิิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวชิาการ

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย.....บริหารงานทัว่ไป........      งาน....บคุลากร....      กิจกรรมหลกั ...การประเมินผลการปฏิบตัริาชการ (ผู้บริหาร) ....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง .....1.......วัน.....3........ ชั่วโมง.......10.......นาที

ขัน้ตอน กจิกรรมรอง

เวลา

เอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร
สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy
QM-xx-yy

จัดท าบันทึกเชิญประชุม

รับบันทึกต้นเร่ือง
จากผู้บริหารคณะ

ลงนาม

จองห้องประชุม

จัดประชุม

จัดท าบัญชีรายช่ือผู้มี
อ านาจประเมิน

แจ้งคณบดีเพ่ือด าเนินการ
ประเมิน

ด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ลงนาม

บันทึกแจ้งผู้บริหาร (รองลงนาม

รับทราบ/เข้าร่วม
ประชุม

เข้าร่วมประชุม

ตรวจสอบ/
รับทราบผล

แก้ไข
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8 คณบดีสรุปผลประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 1 ผลการประเมิน ผลการประเมิน
เปน็ไปตามก าหนดปฏทิิน

การประเมิน
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวชิาการ

9
บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคล
ประมวลผลการปฏิบัติราชการ

5 บันทึกข้อความ รับทราบ/ยืนยันตนเอง รับทราบ/ยืนยันตนเอง
เปน็ไปตามก าหนดปฏทิิน

การประเมิน
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวชิาการ

10
ตรวจสอบผลการประเมนิของผู้บริหาร 

(รองคณบดี)
20 บันทึกข้อความ รับทราบ/ยืนยันตนเอง รับทราบ/ยืนยันตนเอง

เปน็ไปตามก าหนดปฏทิิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวชิาการ

11
จัดท าบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) 
ด าเนินการยืนยันตนเองเพือ่รับทราบผล

การประเมนิการปฏิบัติราชการ
5 บันทึกข้อความ

รับทราบผลการประเมนิและ
ยืนยันตนเอง

รับทราบผลการประเมนิและ
ยืนยันตนเอง

เปน็ไปตามก าหนดปฏทิิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวชิาการ

12 สรุปผลการประเมนิส่งกองบริหารงานบุคคล 5 บนัทกึข้อความ ผลการประเมนิสายสนับสนุน
วชิาการ

ผลการประเมนิสายสนับสนุน
วชิาการ

เปน็ไปตามก าหนดปฏทิิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวชิาการ

10 3 1

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จัดท า  ............นางสาวหัสทยา  นวลสุวรรณ.................. อาจารย์มทัญา  พชันี

 2.  ก าหนดให้ 1 วนั = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง ....เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป....) รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 3.  ก าหนดให้ 1 คน ท างาน 230 วนั/ปี 

      (ต าแหน่ง ....หัวหน้าส านักงานคณบดี....) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รวม ตวัชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

เปน็ไปตามก าหนด
ปฏิทนิการประเมิน

ผลการประเมิน
ผู้บริหาร (รองคณบด)ี

ผู้ควบคุม ........นายยงยุทธ  กจิสันทัด........... อาจารย์ ดร.นิพนธ ์ ศศิรเสาวภา

แก้ไข

ถูกต้อง

ด าเนินการประมวลผล

จัดท าบันทึกแจ้งผู้บริหาร

                   

ตรวจสอบ

สร ป ลการประเมินส ง

รับทราบ/ยืนยันผลการ
การประเมิน

     

ลงนาม

คณบดีสรุปผลประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ถูกต้อง

บันทึกแจ้งกองบริหารงาน
บุคคลลงนาม

รับทราบและด าเนินการ
แก้ไขข้อมุล

ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัต ิ  รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

         (ต าแหน่ง …บคุลากร....) ต าแหน่ง  คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........
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6.3 การสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้) 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานบุคลากร 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................. รหสัเอกสาร JD - FA - AD - HR 

ฝ่าย............................................................………………………. งาน........................................................................................กิจกรรมหลัก ....................................................................................…….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝา่ย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การสรรหาบุคลากร
(งบประมาณรายได้) 
- กรณีลาออกและทดแทน
อัตราเดมิ 
-กรณีรับตามกรอบอัตราก าลัง
ที่พึงมี 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  แผนอัตราก าลังของ
หน่วยงาน 
 

2.1.1 รับบันทึกต้นเรื่องผู้บรหิาร บันทึกข้อความจากภาควิชา/สาขาวิชา/ส านักงานคณบดี 
เสนอเรื่องขอให้ด าเนินการเปดิรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจเุป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 

3 บันทึกต้นเรื่องฯ 1    

2.1.2 ตรวจสอบกรอบอัตราก าลังบุคลากร ด าเนินการตรวจสอบกรอบอัตราก าลังทั้งสายวิชาการ และ
สายสนบัสนุนวิชาการ หาก 
    - ไม่เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังส่งคืนภาควิชา/
สาขาวิชา/ส านักงานคณบด ี
    - เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังด าเนินการขออนุมตัิจ้าง
ต่อไป 

3 ผลการตรวจสอบ
กรอบอัตราก าลัง 

20    

2.1.3 ขออนุมัติจ้างเสนอต่ออธิการบดีโดย - พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อขออนุมัติจ้าง     3 - บันทึกข้อความ 5    

เป้าค าศร ีนางสาวณิชาภัทร 

งานบริหารงานท่ัวไป บุคลากร การประเมินการปฏิบัติงาน 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

ผ่านกองบริหารงานบุคคลเพื่อตรวจสอบ
กรอบอัตราก าลัง 

เสนอต่ออธิการบดีพร้อมแนบ 
1.คุณสมบัติของผูส้มัคร 
2.รายชื่อกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ 
3.รายชื่อกรรมการสอบสัมภาษณ ์
เสนอคณบดีลงนามโดยผ่านกองบริหารงานบุคคลเพื่อ
ตรวจสอบกรอบอัตราก าลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นการขอ
อนุมัติจ้าง 

- คุณสมบตัิผูส้มัคร 
- รายชื่อ
คณะกรรมการออก
ข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ 
- รายชื่อ
คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ ์

2.1.4 เสนออธิการบดีอนุมัติจา้ง เสนอบันทึกข้อความขออนุมัติจ้างเสนอต่ออธิการบด ี 3  5    
2.1.5 มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการ จัดท าประกาศรับสมัคร แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และ

ด าเนินการรับสมัคร ประกาศผลการสอบ 
3 - ประกาศรับสมัครฯ 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 

1    

2.1.6จองห้องสอบ จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office  เพื่อ
จัดเตรียมสถานท่ีส าหรับการสอบแข่งขันและสอบสมัภาษณ์
และเสนอหัวหน้าส านักงานคณบดลีงนาม 

3 สถานท่ีส าหรับการ
สอบคัดเลือก 

5    

2.1.7ท าบันทึกข้อความแจ้งเวียนค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office พร้อมแนบค าสั่งฯ 
เพื่อแจ้งเวียนค าสั่งแต่งตั้ง ดังนี ้
- คณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ 
- คณะกรรมการสอบสัมภาษณ ์

3 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 

5    

2.1.8ประสานคณะกรรมการออกข้อสอบ 
ตรวจข้อสอบ และคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ ์

ประสานคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบขอรับ
ข้อสอบเพื่อจัดเตรียมส าหรับการสอบและนัดหมาย
คณะกรรมการสอบสัมภาษณส์ าหรับวัน เวลา และสถานท่ี
สอบสัมภาษณ ์

3 ข้อสอบ 20    

2.1.9 ด าเนินการสอบ ด าเนินการจัดสอบสอบคัดเลือก 3 ผลการสอบ   1  
2.1.10 ส่งข้อสอบให้คณะกรรมการออก ประสานกับคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบเพื่อ 3 ผลการสอบข้อเขียน 10    
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

ข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ ตรวจข้อสอบและรบัข้อสอบคืนจากคณะกรรมการ 
2.1.11 ประสานคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ ์

โทรศัพท์ประสานกับคณะกรรมการฯ เพื่อนัดหมายวัน เวลา 
และสถานท่ี ส าหรับสอบสมัภาษณ์พร้อมจดัเตรียมสถานท่ี
ส าหรับสอบสมัภาษณ ์

3 ผลการประสาน 20    

2.1 .12คณ ะกรรมการด า เนิ นการสอบ
สัมภาษณ์ 

ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 3 ผลสอบสัมภาษณ ์   1  

2.1 .13ส รุ ป ผ ล ก า ร ส อ บ แ ล ะ ส่ ง ก อ ง
บริหารงานบุคคลด าเนินการ 

สรุปผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและผลการ
สอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดส่งกองบริหารงานบุคคลด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

3 ผลการสรรหาบคุลากร 30    

2.1.14 จัดท าบันทึกแจ้งเวียนให้บุคลากร
ของคณะทราบ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อแจ้งเวียนให้
บุคลากรของคณะทราบ และเสนอคณบดี 

3 บันทึกข้อความ 5    

2.1.15 จัดท าบันทึกขอเปิดใช้สิทธิ์ระบบ 
ERP แล ะ  ระบ บ  E – Office แล ะรหั ส 
Internetให้กับบุคลากร 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office ถึงผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขอเปิดใช้
สิ ท ธ์  ระบบ  ERP และ ระบบ  E – Office และ  รหั ส 
Internet ให้กับบุคลากร 

3 รหัสERP รหัส E – 
Office และ รหสั 

Internet 

5    

รวม 12 2 2 100 
รวมระยะเวลาทั้งหมด 36 6 6 100 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้) 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน บุคลากร                        กิจกรรมหลัก       การสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้) 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้) 
    1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้) 
 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้) ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบส่วน
งานที่เก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากภาควิชา/สาขาวิชา/ส านักงานคณบดี เสนอเรื่องขอให้ด าเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 
           ภาควิชา/สาขาวิชา/ส านักงานคณบดี เสนอเรื่องขอให้ด าเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
    3.2 ตรวจสอบกรอบอัตราก าลังบุคลากร 

ด าเนินการตรวจสอบกรอบอัตราก าลังทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ หาก 
           - ไม่เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังส่งคืนภาควิชา/สาขาวิชา/ส านักงานคณบดี 
          - เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังด าเนินการขออนุมัติจ้างต่อไป 
     3.3 ขออนุมัติจ้างเสนอต่ออธิการบดีโดยผ่านกองบริหารงานบุคคลเพื่อตรวจสอบกรอบอัตราก าลัง 
          พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพ่ือขออนุมัติจ้างเสนอต่ออธิการบดีพร้อมแนบ 
     1.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   2.รายชื่อกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ 
   3.รายชื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์  
เสนอคณบดีลงนามโดยผ่านกองบริหารงานบุคคลเพื่อตรวจสอบกรอบอัตราก าลังเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นการขออนุมัติจ้าง 
       3.4 เสนออธิการบดีอนุมัติจ้าง 
            เสนอบันทึกข้อความขออนุมัติจ้างเสนอต่ออธิการบดี 
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       3.5 มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการประกาศรับสมัคร  
    - จัดท าประกาศรับสมัคร 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

       3.6 จองห้องสอบ 
            จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพ่ือจัดเตรียมสถานที่ส าหรับการสอบแข่งขันและสอบสัมภาษณ์และ
เสนอหัวหน้าส านักงานคณบดีลงนาม 
       3.7 แจ้งเวียนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
            แจ้งเวียนค าสั่งแต่งตั้ง 

- คณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ 
- คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

        3.8 ประสานคณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
             ประสานคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ ขอรับข้อสอบเพ่ือจัดเตรียมส าหรับการสอบและคอนเฟิร์มคณะ
กรรมการสอบสัมภาษณ์ส าหรับวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
        3.9 ด าเนินการสอบ 
             ด าเนินการสอบคัดเลือก 
        3.10 ส่งข้อสอบให้คณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ 
              ประสานกับคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบเพ่ือตรวจข้อสอบและรับข้อสอบคืนจากคณะกรรมการ 
        3.11 ประสานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
              โทรประสานกับคณะกรรมการฯ เพ่ือคอนเฟิร์มวัน เวลา และสถานที่ ส าหรับสอบสัมภาษณ์พร้อมจัดเตรียมสถานที่
ส าหรับสอบสัมภาษณ์ 
        3.12 คณะกรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
               ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
        3.13 สรุปผลการสอบและส่งกองบริหารงานบุคคลด าเนินการ 
              สรุปผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและผลการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือจัดส่งกองบริหารงานบุคคลด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
        3.13 จัดท าบันทึกแจ้งเวียนให้บุคลากรของคณะทราบ 
               พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพ่ือแจ้งเวียนให้บุคลากรของคณะทราบ และเสนอคณบดี 
        3.14 จัดท าบันทึกขอเปิดใช้สิทธิ์ระบบ ERP และ ระบบ E – Office และรหัส Internetให้กับบุคลากร 
               พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office ถึงผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขอเปิดใช้
สิทธ์ ระบบ ERP และ ระบบ E – Office และ รหัส Internet ให้กับบุคลากร 
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4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 12      นาที/     2   ชั่วโมง/     2     วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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กองบริ ารงานบ   ล

อธิการบดี คณบดี หวัหน้าส านกังานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

(บคุลากร)

ภาควิชา/สาขาวิชาส านกังาน

คณบดี
คณะกรรมการฯ นาที ชม. วนั

1 รับบันทึกต้นเร่ืองผู้บริหาร 1 บันทึกข้อความ
ผ่านการอนุมติัจาก

คณบดี
กรอบอตัราก าลังท่ีพงึมี

เป็นไปตามกรอบ
อตัราก าลัง

เป็นไปตามกรอบ
อตัราก าลัง

2  ตรวจสอบกรอบอตัราก าลังบุคลากร 20
กรอบอตัราก าลังปี 2558

 - 2561
กรอบอตัราก าลังปี 

2558 - 2561
กรอบอตัราก าลังท่ีพงึมี

เป็นไปตามกรอบ
อตัราก าลัง

เป็นไปตามกรอบ
อตัราก าลัง

3
ขออนุมติัจ้างเสนอต่ออธกิารบดีโดยผ่านกอง

บริหารงานบุคคลเพือ่ตรวจสอบกรอบอตัราก าลัง
5 บันทึกข้อความ

กรอบอตัราก าลังปี 
2558 - 2561

กรอบอตัราก าลังท่ีพงึมี
เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลัง
เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลัง

4 เสนออธกิารบดีอนุมติัจ้าง 5 ได้รับการอนุมติัจ้าง กรอบอตัราก าลังท่ีพงึมี
เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลัง
เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลัง

5
มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการประกาศรับ

สมคัร แต่งต้ังคณะกรรมการรับสมคัร และด าเนินการ
รับสมคัร ประกาศผลการสอบ

20
  - ประกาศครับสมคัรฯ

- ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการรับสมคัรฯ

  - ประกาศครับสมคัรฯ
- ค าส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการรับ
สมคัรฯ

กรอบอตัราก าลังท่ีพงึมี
เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลัง
เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลัง

6 จองห้องสอบ 1 ใบจองห้องประชุม
ใบจองห้องประชุมท่ี

ได้รับอนุญาต
กรอบอตัราก าลังท่ีพงึมี

เป็นไปตามกรอบ
อตัราก าลัง

เป็นไปตามกรอบ
อตัราก าลัง

7
ท าบันทึกข้อความแจ้งเวยีนค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ

1

  บันทึกข้อความ
  - ประกาศครับสมคัรฯ

- ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการรับสมคัรฯ

  -   วนั เวลา สถานท่ี
รับสมคัร

-   วนั เวลา สถานท่ีรับ
สมคัรฯ

กรอบอตัราก าลังท่ีพงึมี
เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลัง
เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลัง

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....บคุลากร....      กิจกรรมหลกั ...การสรรหาบคุลากร(งบประมาณรายได)้ ....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง .....2......วัน.......2...... ชั่วโมง.......12.......นาที

ขั้นตอน กจิกรรมรอง

เวลา

เอกสารท่ีเกีย่วข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชีว้ดั (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิาน
Work Intrucion

จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k

 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy
QM-xx-yy

รับบันทึกต้นเรื่อง
ผู้บริหาร

บันทึกขออนุมัติจ้าง

     

       

ลงนาม

แจ้งเวียนค าสั่ง

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

       

                        

จองห้องประชุม

     
แก้ไข

พิจารณา

       

          



 

227 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8
ประสานคณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ 
และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

10 ข้อสอบ ข้อสอบ กรอบอตัราก าลังท่ีพงึมี
เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลัง
เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลัง

9 ด าเนินการสอบ 20 กรอบอตัราก าลังท่ีพงึมี
เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลัง
เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลัง

10 ส่งข้อสอบให้คณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ 1
ผลการสอบความรู้
ความสามาถท่ัวไป

กรอบอตัราก าลังท่ีพงึมี
เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลัง
เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลัง

11 ประสานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 30 กรอบอตัราก าลังท่ีพงึมี
เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลัง
เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลัง

12 คณะกรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 5
  -  แบบประเมนิผล

- แบบ
สรุปผลกสัมภาษณ์าร

ผลการสอบสัภาษณ์ กรอบอตัราก าลังท่ีพงึมี
เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลัง
เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลัง

13
สรุปผลการสอบและส่งกองบริหารงานบุคคล
ด าเนินการ

5
  -  แบบประเมนิผล

- แบบสรุปผลกสัมภาษณ์
ผลการสอบสัภาษณ์ กรอบอตัราก าลังท่ีพงึมี

เป็นไปตามกรอบ
อตัราก าลัง

เป็นไปตามกรอบ
อตัราก าลัง

12 2 2

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัต ิ  รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) ต าแหน่ง  คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

รวม ตัวชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

เปน็ไปตามกรอบ
อัตราก าลงั

ผลการสรรหาบคุลากร

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........

ลงนาม
  

รับทราบ

ด าเนินการสอบ

ประสานคณะกรรมการฯ

ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน

ผ่าน

พิจารณา

ผ่าน
สรุปผลแจ้งกองบริหารงาน

ไม่ผ่าน

สรุปผลการสอบและส่งกอง
บริหารงานบุคคลด าเนินการ
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6.4 การจัดท าหนังสือรับรอง 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานบุคลากร 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................ รหสัเอกสาร JD - FA - AD - HR 

ฝ่าย.......................................................................................  งาน......................................................................................กิจกรรมหลัก........................................................…………………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝา่ย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ สัดส่ว

น ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 
2.1การจัดท าหนังสือรับรอง 
- หน่วยนับ : เรื่อง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน  
 
 

2.4.1 รับแบบฟอร์มหนั งสือรับรองจาก
คณาจารย์/เจ้าหน้าท่ี 

คณาจารย์/เจ้าหน้าท่ี กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการ
ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน 

12  1   100 

2.4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของขอมูล ดังนี้ 
1. ช่ือ – สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ประเภทพนักงาน 
3. ฐานเงินเดือน 
4. ค่าสอน 
5. เงินประจ าต าแหน่ง ฯลฯ 

12 ความถูกต้องของ
ข้อมูล 

10   100 

2.4.3จัดท าหนังสือรับรอง พิมพ์หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน 
พร้อมเสนอคณบดีลงนาม 

12 หนังสือรับรองการ
ปฏิบัติงาน/หนังสือ

5   100 

เป้าค าศร ีนางสาวณิชาภัทร

 
 งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป บุคลากร การจัดท าหนังสือรับรอง 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ สัดส่ว

น ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 
รับรองเงินเดือน 

2.4.4ออกเลขท่ีหนังสือรับรอง จัดส่งธุรการออกเลขที่หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือ
รับรองเงินเดือน 

12 เลขท่ีหนังสือรับรอง
การปฏิบัติงาน/
หนังสือรับรอง
เงินเดือน 

1   100 

2.4.5ส่งหนังสือรับรองให้ผู้เกี่ยวข้อง จัดส่งหนังสือรับรองถึงผู้ขอ 12 หนั งสื อ รั บ รอ งการ
ปฏิบั ติ งาน/หนั งสื อ
รับรองเงินเดือน 

5   100 

2.4.6จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูล จัดเก็บส าเนาคู่ฉบับเข้าแฟ้มข้อมูลโดยเรียงล าดับตามเลขที่
หนังสือรับรอง 

    12 แฟ้มข้อมูล 5   100 

รวม 26 - - 100 

รวมระยะเวลาทั้งหมด 12 5  100 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดท าหนังสือรับรอง 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ................ บุคลากร ........................ กิจกรรมหลัก .........................การจัดท าหนังสือรับรอง ...................................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการจัดท าหนังสือรับรอง 
    1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการจัดท าหนังสือรับรอง 
 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าหนังสือรับรอง ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับแบบฟอร์มหนังสือรับรองจากคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
         คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน 
    3.2 ตรวจสอบความถูกต้อง 
         ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ขอ 
    3.3 จัดท าหนังสือรับรอง 
         พิมพ์หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน พร้อมเสนอคณบดีลงนาม 
    3.4 ออกเลขท่ีหนังสือรับรอง 
         จัดส่งธุรการออกเลขท่ีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน 
    3.5 ส่งหนังสือรับรองให้ผู้เกี่ยวข้อง 
         จัดส่งหนังสือรับรองถึงผู้ขอ 
    3.6 จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูล 
         จัดเก็บส าเนาคู่ฉบับเข้าแฟ้มข้อมูลโดยเรียงล าดับตามเลขที่หนังสือรับรอง       
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4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน     26      นาที/    -    ชั่วโมง/   -   วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ธรุการ คณบดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (บคุลากร) คณาจารย/์เจ้าหน้าท่ี นาที ชม. วนั

1
รับแบบฟอร์มหนังสือรับรองจาก

คณาจารย/์เจ้าหน้าท่ี
1

แบบฟอร์มการขอ
หนังสือรับรอง

ความถกูต้อง
ครบถว้นของขอ้มูล

บคุคล
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ความถกูต้อง
ครบถว้นของขอ้มูล

บคุคล

2  ตรวจสอบความถกูต้อง 10
ความถกูต้อง

ครบถว้นของขอ้มูล
บคุคล

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ความถกูต้อง

ครบถว้นของขอ้มูล
บคุคล

3 จัดท าหนังสือรับรอง 5 หนังสือรับรอง
ความถกูต้อง

ครบถว้นของขอ้มูล
บคุคล

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 หนังสือรับรอง

4 ออกเลขท่ีหนังสือรับรอง 1 เลขท่ีหนังสือรับรอง ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 หนังสือรับรอง

5 ส่งหนังสือรับรองใหผู้้เกีย่วขอ้ง 5
ความถกูต้อง

ครบถว้นของขอ้มูล
บคุคล

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 หนังสือรับรอง

6 จัดเกบ็เขา้แฟม้ขอ้มูล 5 แฟม้ขอ้มูล ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 หนังสือรับรอง

26   -    -

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัต ิ  รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

 2.  ก าหนดให ้1 วนั = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) ต าแหน่ง  คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วนั/ป ี

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

รวม ตัวชี้วดั (KQI) 
ฐานข้อมูล

รอ้ยละ 100 หนังสือรบัรอง

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........

คู่มือการปฏบิตัิงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....บรหิารงานทัว่ไป.......      งาน....บคุลากร....      กิจกรรมหลัก ...การจัดท าหนังสือรบัรอง ....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วนั............. ชั่วโมง.......26.......นาที

ขั้นตอน กจิกรรมรอง
เวลา

เอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั)จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์
รายละเอยีด (งานที่สัมพนัธ)์

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

จัดท าหนังสือ

ถูกต้อง

ตรวจสอบ
แก้ไข

แก้ไข

จัดเก็บเข้า
แฟ้มข้อมูล

ลงนาม

ออกเลขท่ีหนังสือ
รับรอง

รับเอกสาร

รับแบบฟอร์มรับรองจาก
คณาจารย์/เจ้าหน้าท่ี
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6.5 การลงเวลาปฏิบัติงาน 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
งานบุคลากร 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................ รหสัเอกสาร JD - FA - AD - HR 

ฝ่าย.......................................................................................  งาน......................................................................................กิจกรรมหลัก........................................................…………………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝา่ย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

การลงเวลาปฏิบัติงาน 
2.1 การลงเวลาปฏิบัติงาน 
2.1 .1 ล งเวล าป ฏิ บั ติ ง าน 
(สายวิชาการ) 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 
 

2.1.1.1จัดเตรียมใบลงเวลาการปฏิบัติงาน
สายวิชาการ 

จัดเตรียมแฟ้มใบลงเวลาปฏิบัติงานและจัดเก็บทุกวันท าการ
พร้อมสรุปจ านวนผู้มาปฏิบัติงาน 

230 
 

แฟ้ม ใบลงเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

5   100 

2.1.1.2เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม 
 

น าใบลงเวลาปฏิบัติงานเข้าแฟ้มเพื่อเสนอรองคณบดีฝ่าย
บริหารลงนาม 

230 
 

 5   100 

2.1.1.3 จัดเก็บข้อมลูการมาปฏิบตัิราชการ
ในระบบ ERP 

บันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ
ในระบบ ERP เพื่อเป็นฐานข้อมูล 

230 
 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 

30    

2.1.2.4 จัดเก็บข้อมลูการมาปฏิบตัิราชการ
เข้าแฟ้มข้อมูล 

จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยจัด
เรียงล าดับตามวัน เดือนปี พ.ศ.ของปีงบประมาณนั้นๆ 

230 แฟ้มข้อมูลการลงเวลา
ปฏิ บั ติ ราชการสาย
วิชาการ 

5   100 

งานบริหารงานท่ัวไป บุคลากร การลงเวลามาปฏิบัติงาน 

นางสาวณิชาภัทร

 
 งานบริหารงานท่ัวไป 

เป้าค าศร ี
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1.1.5ส รุ ป ก า ร ม า ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ประจ าเดือนส่งกองบริหารงานบุคคล 

สรุปข้อมูล การขาด ลา มาสาย ประจ าเดือนส่งกอง
บริหารงานบุคคล 

230 สรุปการขาด ลา การ
มาสาย 

 1  100 

รวม 45 1 - 100 
2.1.2 ล ง เว ล าป ฏิ บั ติ ง า น 
(สายสนับสนุนวิชาการ) 
 

2.1.2.1 จัดเตรียมใบลงเวลาการปฏิบัติงาน จัดเตรียมแฟ้มใบลงเวลาปฏิบัติงานและจัดเก็บทุกวันท าการ
พร้อมสรุปจ านวนผู้มาปฏิบัติงาน 

230 
 

แฟ้ม ใบลงเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

5   100 

2.1.2.2เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม 
 

น าใบลงเวลาปฏิบัติงานเข้าแฟ้มเพื่อเสนอรองคณบดีฝ่าย
บริหารลงนาม 

230 
 

 5   100 

2.1.2.3 จัดเก็บข้อมลูการมาปฏิบตัิราชการ
เข้าแฟ้มข้อมูล 

บันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติ ราชการของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าแฟ้มข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ
โดยจัดเรียงล าดับตามวัน เดือนปี พ.ศ.ของปีงบประมาณ
นั้นๆ 

230 ข้ อ มู ล ก า รล ง เวล า
ปฏิ บั ติ ราชการสาย
สนับสนุนวิชาการ 

5    

2.1.1.4ส รุ ป ก า ร ม า ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ประจ าเดือนส่งกองบริหารงานบุคคล 

สรุปข้อมูล การขาด ลา มาสาย ประจ าเดือนส่งกอง
บริหารงานบุคคล 

230 สรุปการขาด ลา การ
มาสาย 

 1  100 

รวม 15 1 - 100 
2.1.3 การลงเวลานิเทศก์ 
 

2.1.3.1 จัดเตรียมใบลงเวลานิเทศก์ จัดเตรียมแฟ้มใบเวลานิเทศก์เพื่อให้คณาจารย์ได้ลงช่ือการ
ออกไปลงเวลานิเทศก์ 

80 
 

 

แฟ้มใบลงเวลานิเทศก์ 5   100 

2.1.3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลดังนี้  
1. วัน เวลา สถานท่ีไปนิเทศก์  
2. ช่ืออาจารย์นิเทศ 
3. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ 

หาก       - ถูกต้องด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP 
     - ไม่ถูกต้องประสานผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 

80 ค ว า ม ถู ก ต้ อ งข อ ง
ข้อมูล 

10   100 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1.3.3 เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม 
 

น าใบลงเวลานิเทศก์เข้าแฟ้มเพื่อเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ลงนาม 

80  5   100 

2.1.3.4 บันทึกข้อมูลการนิเทศก์ลงในระบบ 
ERP 

ด าเนินการบันทึกข้อมูลการนิเทศก์ของคณาจารย์ตามวัน 
เวลา และสถานที่ พร้อมระบุเลขที่ค าสั่งการแต่งตั้งอาจารย์
นิเทศก์ของสาขาวิชานั้นๆลงในระบบ ERP 

80 รายงานการนิเทศก ์ 30   100 

2.1.3.5จั ด เก็ บ ใบ ล ง เว ล า นิ เท ศ ก์ เข้ า
แฟ้มข้อมูล 

น าใบนิเทศจัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูลโดยเรียงล าดับตามวัน 
เดือน ปี ที่ไปนิเทศก ์

80 ใบลงเวลานิเทศก ์ 5   100 

2.1.3.6 น าใบลงเวลานิเทศก์ส่งงานการเงิน
ของคณะ 

สิ้นสุดระยะเวลาการลงเวลานิเทศก์น าใบลงเวลานิเทศก์ส่ง
งานการเงินของคณะเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ต่อไป 

80 
 

สรุปใบลงเวลานิเทศก ์ 5   100 

รวม - 1 - 100 
รวมระยะเวลาทั้งหมด 0 2 102  
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การลงเวลาปฏิบัติราชการ 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .................บุคลากร .................... กิจกรรมหลัก ............การลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ)...................................... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) 
    1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) 
 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบส่วน
งานที่เก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 จัดเตรียมใบลงเวลาการปฏิบัติราชการส าหรับสายวิชาการ 

จัดเตรียมแฟ้มใบลงเวลาปฏิบัติงานและจัดเก็บทุกวันท าการพร้อมสรุปจ านวนผู้มาปฏิบัติงาน 
    3.2 เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม 
         น าใบลงเวลาปฏิบัติงานเข้าแฟ้มเพ่ือเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม 
    3.3 จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติราชการในระบบ ERP 
         บันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการในระบบ ERP เพ่ือเป็นฐานข้อมูล 
    3.4 จัดเก็บขอ้มูลการมาปฏิบัติราชการเข้าแฟ้มข้อมูล 
         จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยจัดเรียงล าดับตามวัน เดือนปี พ.ศ.ของปีงบประมาณนั้นๆ 
    3.5 สรุปการมาปฏิบัติราชการประจ าเดือนส่งกองบริหารงานบุคคล 
         สรุปข้อมูล การขาด ลา มาสาย ประจ าเดือนส่งกองบริหารงานบุคคล 
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4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 45 นาที/    1   ชั่วโมง/    -   วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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กองบริหารงานบุคคล รองคณบดีฝ่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

(บุคลากร)
คณาจารย์ นาที ชม. วนั

1 จัดเตรียมใบลงเวลาการปฏิบัติงานสายวชิาการ 5
ใบลงเวลาปฏิบัติราชการ

สายวชิาการ
วนั เวลา การมาปฏิบัติ

ราชการ
ร้อยละ 100

ความถูกต้องของวนัเวลา
การมาปฏิบัติราชการ

ความถูกต้องของวนัเวลา
การมาปฏิบัติราชการ

2 เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม 5
ใบลงเวลาปฏิบัติราชการ

สายวชิาการ
ความถูกต้องของวนัเวลา

การมาปฏิบัติราชการ
ร้อยละ 100

ความถูกต้องของวนัเวลา
การมาปฏิบัติราชการ

ความถูกต้องของวนัเวลา
การมาปฏิบัติราชการ

3 จัดเกบ็ข้อมลูการมาปฏิบัติราชการในระบบ ERP 30
ใบลงเวลาปฏิบัติราชการ

สายวชิาการ
ความถูกต้องของวนัเวลา

การมาปฏิบัติราชการ
ร้อยละ 100

ความถูกต้องของวนัเวลา
การมาปฏิบัติราชการ

ความถูกต้องของวนัเวลา
การมาปฏิบัติราชการ

4 จัดเกบ็ข้อมลูการมาปฏิบัติราชการเข้าแฟม้ข้อมลู 5
ใบลงเวลาปฏิบัติราชการ

สายวชิาการ
ความถูกต้องของวนัเวลา

การมาปฏิบัติราชการ
ร้อยละ 100

ความถูกต้องของวนัเวลา
การมาปฏิบัติราชการ

ความถูกต้องของวนัเวลา
การมาปฏิบัติราชการ

5
สรุปการมาปฏิบัติราชการประจ าเดือนส่งกอง
บริหารงานบุคคล

1
   -  บันทึกข้อความ

 -  ใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการสายวชิาการ

ก าหนดระยะเวลาการส่ง
สรุปการลงเวาการปฏิบัติ

ราชการ
ร้อยละ 100

ใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการสายวชิาการ

ใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการสายวชิาการ

45 1  -

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณ
งานรวมใน 1 ปี

ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัต ิ  รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

 2.  ก าหนดให้ 1 วนั = 7  ชัว่โมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) ต าแหน่ง  คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

 3.  ก าหนดให้ 1 คน ท างาน 230 วนั/ปี 

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

รวม ตัวชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ใบสรปุการลงเวลาปฏิบตัิ
ราชการสายวิชาการ

ใบสรปุการลงเวลาปฏิบตัิ
ราชการสายวิชาการ

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........

คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....บรหิารงานทัว่ไป.......      งาน....บคุลากร....      กิจกรรมหลกั ...การลงเวลาปฏิบตัิราชการ (สายวิชาการ)....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตัิงาน/หน่วย/ ครัง้ ............วัน.....1........ ชั่วโมง.....45.........นาที

ขัน้ตอน กจิกรรมรอง
รายละเอยีด (งานท่ีสัมพนัธ)์ เวลา

เอกสารท่ีเกีย่วข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชีว้ดั (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั
i.j.k

 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

 จัดเตรียมใบลงเวลา
การปฏิบัติงานสาย

วิชาการ

ถูกต้อง

ตรวจสอบ

สรุปการมาปฏิบัติ
ราชการประจ าเดือนสง่
กองบริหารงานบุคคล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ลงนาม

จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติ
ราชการเข้าแฟม้ข้อมูล

แก้ไข

ลงเวลาปฏิบัติราชการ

จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติ
ราชการในระบบ ERP
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6.6 การตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานบุคลากร 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................ รหสัเอกสาร JD - FA - AD - HR 

ฝ่าย.......................................................................................  งาน......................................................................................กิจกรรมหลัก........................................................…………………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝา่ย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การตรวจสอบและบันทึก
การขาด ลา มาสาย 
- ลาป่วย 
- ลากิจ 
- ลาคลอดบุตร 
- ลาพักผ่อน 
- ลาบวช 
- ลาไปเกณฑ์ทหาร 
- ลาศึกษาต่อ 

2.1.1รับเอกสารใบลาประเภทต่างๆ จาก
บุคลากรของคณะ(ต่อปี) 

รับเอกสารใบลาทุกประเภท ดังนี้ 
        - ลาป่วย 
- ลากิจ 
- ลาคลอดบุตร 
        - ลาพักผ่อน 
- ลาบวช 
- ลาไปเกณฑ์ทหาร 
- ลาศึกษาต่อ 
        - ลาออก 

230 
 

ใบลาแต่ละประเภท 1   100 

เป้าค าศร ีนางสาวณิชาภัทร

 
 งานบริหารงานท่ัวไป การตรวจสอบและการบันทึกการขาด ลา มาสาย  งานบริหารงานท่ัวไป บุคลากร 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

- ลาออก 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

 จากบุคลากรของคณะ 
2.1.2ตรวจสอบใบลาประเภทต่างๆ(ต่อปี) ตรวจสอบการลาแต่ละประเภทของบุคลากรและเขียน

รายงานการลาเสนอต่ออธิการบดี ดังนี้ 
- ลาแต่ละประเภทประจ าปีงบประมาณ  
- สิทธิการลาแต่ละประเภท 
- จ านวนวันและจ านวนครั้งท่ีลาไปแล้ว 
- รวมจ านวนวัน และจ านวนครั้งท่ีลา 
- จ านวนวันลาที่คงเหลือ  

230 
 

ค ว า ม ถู ก ต้ อ งข อ ง
ข้อมูล 

10   100 

2.1.3 เสนอผู้บริหารลงนาม น าเสนอใบลาประเภทต่างๆ ต่อผู้บริหาร 230 
 

 1   100 

2.1.4บันทึกข้อมูลการลาแต่ละประเภทลงใน
ระบบ ERP 

หลังจากใบลาประเภทต่างๆ ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
จึงบันทึกข้อมูลการลาแต่ละประเภททะเบียนลงในระบบ 
ERP เพื่อจัดเก็บเป็นทะเบียนประวัติของบุคลากรของคณะ  

230 
 

ร า ย ง า น ก า ร ล า ทุ
ประเภท 

5   100 

2.1.5จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มข้อมูล น าใบลาแต่ละประเภทจัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูลโดยแยก
แฟ้มข้อมูลการลาแต่ละเภท 

230 
 

แฟ้มข้อมูลการลาแต่
ละประเภท 

5   100 

รวม 22 - - 100 
รวมระยะเวลาทั้งหมด 20 - 12 100 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

      กิจกรรมหลัก การบันทึกตรวจสอบการลาทุกประเภท,การลาออก 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ..................บุคลากร ............... กิจกรรมหลัก       การบันทึกตรวจสอบการลาทุกประเภท,การลาออก 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานตรวจสอบและบันทึก ( การลาทุกประเภท,การลาออก) 

    1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานตรวจสอบและบันทึก ( การลาทุกประเภท,การ

ลาออก) 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและบันทึก ( การลาทุกประเภท,การลาออก) ตลอดจนหน่วยงาน

และผู้รับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 รับเอกสารใบลาประเภทต่างๆ 
               รับเอกสารใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด จากบุคลากรของคณะ 
     3.2 ตรวจสอบใบลาประเภทต่างๆ 

         ตรวจสอบการลาแต่ละประเภทของบุคลากรและเขียนรายงานการลาเสนอต่ออธิการบดี ดังนี้ 
- ลาแต่ละประเภทประจ าปีงบประมาณ  

    - สิทธิการลาแต่ละประเภท 
        - จ านวนวันและจ านวนครั้งที่ลาไปแล้ว 

- รวมจ านวนวัน และจ านวนครั้งที่ลา 
- จ านวนวันลาที่คงเหลือ 

     3.3 เสนอใบลาประเภทต่างๆ ต่อผู้บริหาร 
              น าเสนอใบลาประเภทต่างๆ ต่อผู้บริหาร 
     3.4 บันทึกข้อมูลการลาแต่ละประเภท 

     เมื่อใบลาประเภทต่างๆ ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงบันทึกข้อมูลการลาแต่ละประเภททะเบียนลงในระบบ ERP 
เพ่ือจัดเก็บเป็นทะเบียนประวัติของบุคลากรของคณะ    
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 3.5 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มข้อมูล 
               น าใบลาแต่ละประเภทจัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูลโดยแยกแฟ้มข้อมูลการลาแต่ละเภท     
 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน   -  หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน .......22.... นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...........7 แบบฟอร์ม.............................  

 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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บคุลากรคณะ
ผู้บริหาร (รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ/คณบดี)

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
(บคุลากร)

นาที ชม. วนั

1
รับเอกสารใบลาประเภทต่างๆ จาก

บคุลากรของคณะ
1 ใบลาประเภทต่างๆ ความถูกต้องของข้อมลู ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมลู ความถูกต้องของข้อมลู

2 ตรวจสอบใบลาประเภทต่างๆ 10 ใบลาประเภทต่างๆ ความถูกต้องของข้อมลู ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมลู ความถูกต้องของข้อมลู

3 เสนอผู้บริหารลงนาม 1 ใบลาประเภทต่างๆ ความถูกต้องของข้อมลู ความถูกต้องของข้อมลู

4
บนัทึกขอ้มูลการลาแต่ละประเภทลงใน

ระบบ ERP
5 ใบลาประเภทต่างๆ ความถูกต้องของข้อมลู ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมลู ความถูกต้องของข้อมลู

5 จัดเกบ็เอกสารเขา้แฟม้ขอ้มูล 5 ใบลาประเภทต่างๆ แฟม้ข้อมลู ความถูกต้องของข้อมลู ความถูกต้องของข้อมลู

22  -  -

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัต ิ  รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

 2.  ก าหนดให ้1 วนั = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) ต าแหน่ง  คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วนั/ป ี

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

รวม ตัวชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ใบลาทุกประเภท ใบลาทุกประเภท

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........

คู่มือการปฏบิตัิงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....บรหิารงานทัว่ไป.......      งาน....บคุลากร....      กิจกรรมหลัก ..บนัทกึตรวจสอบการลาทกุประเภท,การลาออก ....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วนั............ ชั่วโมง.......22.......นาที

ขั้นตอน กจิกรรมรอง

รายละเอยีด (งานท่ีสัมพนัธ)์ เวลา

เอกสารท่ีเกีย่วข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชีว้ดั (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

รับเอกสารใบลา
ประเภทต่างๆ จาก
บุคลากรของคณะ

ถูกต้อง

ตรวจสอบ
และลงนาม

จัดเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มข้อมูล

เสนอผู้บริหารลงนาม

บันทึกข้อมูลการลาแต่ละ
ประเภทลงในระบบ ERP

แก้ไข

ผู้บริหารลงนาม
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6.7 การจัดท าค าสั่งเดินทางไปราชการ 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานบุคลากร 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................ รหสัเอกสาร JD - FA - AD - HR 

ฝ่าย.......................................................................................  งาน......................................................................................กิจกรรมหลัก........................................................…………………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝา่ย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การจัดค าสั่ งเดินทางไป
ราชการ 
-หน่วยนับ : เรื่อง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 
 
 

2.1.1 รับบันทึกข้อความ/หนังสือจาก
ภายนอกท่ีไดร้ับการอนุมัติ/อนุญาตจาก
คณบด ี

 20 บันทึกข้อความ/
หนังสือจากภายนอกท่ี
ได้รับการอนุมัต/ิ
อนุญาต 

1   100 

2.1.2 จัดท าค าสั่งเดินทางไปราชการ พิมพ์บันทึกข้อความและค าสั่งเดินทางไปราชการใส่ระบบ e 
– office  และแนบไฟล์ค าสั่งเสนอคณบดี/อธิการบดีลงนาม 

20 บันทึกข้อความ 
ค าสั่ง 

10   100 

2.1.3 เสน อหั วห น้ าส านั ก งาน ค ณ บ ดี
ตรวจสอบความถูกต้อง 

เสนอบันทึกข้อความและค าสั่งเพื่อให้หัวหน้าส านักงาน
คณบดีตรวจสอบความถูกต้อง 

20 ค ว า ม ถู ก ต้ อ งข อ ง
บันทึกและค าสั่ง 

1   100 

2.1.4 เสนอคณบดี/อธิการบดี ลงนาม คณบดี/อธิการบดีลงนามในค าสั่ง 20  1   100 

2.1.4 ออกเลขท่ีค าสั่ง ส่งต่อค าสั่งให้ธุรการคณะ/ธุรการมหาวิทยาลัยออกเลขที่
ค าสั่ง 

20 ค า สั่ ง เ ดิ น ท า ง ไ ป
ราชการ 

1   100 

เป้าค าศร ีนางสาวณิชาภัทร

 
 งานบริหารงานท่ัวไป การจัดท าค าสั่งเดินทางไปราชการ งานบริหารงานท่ัวไป บุคลากร 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1.5 น าส่งค าสั่งถึงเจ้าของเรื่อง น าส่งค าสั่งถึงเจ้าของเรื่อง 20  1   100 

2.1.8 บั นทึ กข้ อมู ลล งระบบ  ERP และ
จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูล 

บันทึกข้อมูลการเดินทางไปราชการลงระบบ ERP และ
จัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มข้อมูลโดยเรียงล าดับตามเลขท่ีค าสั่ง 

20 - รายงานการเดินทาง
ไปราชการ 
- แฟ้มข้อมูลเดินทาง 
ไปราชการ 

15   100 

รวม 30 - - 100 
รวมระยะเวลาทั้งหมด  3 1 100 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดท าสั่งเดินทางไปราชการ 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .............บุคลากร........................... กิจกรรมหลัก ............... การจัดท าสั่งเดินทางไปราชการ................................................. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานจัดท าสั่งเดินทางไปราชการ 
    1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานจัดท าสั่งเดินทางไปราชการ 
 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในจัดท าสั่งเดินทางไปราชการ ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับบันทึกข้อความ/หนังสือจากภายนอกที่ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากคณบดี 
    3.2 จัดท าค าสั่งเดินทางไปราชการ 
         พิมพ์บันทึกข้อความและค าสั่งเดินทางไปราชการใส่ระบบ e – office และแนบไฟล์ค าสั่งเสนอคณบดี/อธิการบดีลงนาม 
     3.3 เสนอหัวหน้าส านักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้อง 
          เสนอบันทึกข้อความและค าสั่งเพื่อให้หัวหน้าส านักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้อง 
    3.4 เสนอคณบดี/อธิการบดี ลงนาม 
         คณบดี/อธิการบดีลงนามในค าสั่ง 
    3.5 ออกเลขท่ีค าสั่ง 
         ส่งต่อค าสั่งให้ธุรการคณะ/ธุรการมหาวิทยาลัยออกเลขท่ีค าสั่ง 
     3.6 น าส่งค าสั่งถึงเจ้าของเรื่อง 
          น าส่งค าสั่งถึงเจ้าของเรื่อง 
    3.7 จัดเก็บข้อมูลลงระบบ ERP และจัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูล 
         คีย์ข้อมูลการเดินทางไปราชการลงระบบ ERP และจัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มข้อมูลโดยเรียงล าดับตามเลขที่ค าสั่ง 
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4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ....30 นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ธรุการ คณบดี หวัหน้าส านักงานคณบดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (บคุลากร) คณาจารย/์เจ้าหน้าท่ี นาที ชม. วนั

1
รับบนัทึกขอ้ความ/หนังสือจากภายนอกท่ี

ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากคณบดี
1

บนัทกึขอ้ความ
หนังสอราชการภายนอก

ได้รับการอนุญาต ร้อยละ 100 ค าส่ังเดินทางไปราชการ ค าส่ังเดินทางไปราชการ

2 จัดท าค าส่ังเดินทางไปราชการ 10
บนัทกึขอ้ความ

ค าส่ังเดินทางไปราชการ

ความถกูต้องขอ'บนัทึก
ขอ้ความและค าส่ัง
เดินทางไปราชการ

ร้อยละ 100 ค าส่ังเดินทางไปราชการ ค าส่ังเดินทางไปราชการ

3
เสนอหวัหน้าส านักงานคณบดีตรวจสอบ

ความถกูต้อง
1

บนัทกึขอ้ความ
ค าส่ังเดินทางไปราชการ

ความถกูต้องขอ'บนัทึก
ขอ้ความและค าส่ัง
เดินทางไปราชการ

ร้อยละ 100 ค าส่ังเดินทางไปราชการ ค าส่ังเดินทางไปราชการ

4 เสนอคณบดี/อธกิารบดี ลงนาม 1
บนัทกึขอ้ความ

ค าส่ังเดินทางไปราชการ
อนุญาต ร้อยละ 100 ค าส่ังเดินทางไปราชการ ค าส่ังเดินทางไปราชการ

5 ออกเลขท่ีค าส่ัง 1
บนัทกึขอ้ความ

ค าส่ังเดินทางไปราชการ
เลขท่ีค าส่ัง ร้อยละ 100 ค าส่ังเดินทางไปราชการ ค าส่ังเดินทางไปราชการ

6 น าส่งค าส่ังถงึเจ้าของเร่ือง 1
บนัทกึขอ้ความ

ค าส่ังเดินทางไปราชการ
เจ้าของเร่ือง ร้อยละ 100 ค าส่ังเดินทางไปราชการ ค าส่ังเดินทางไปราชการ

บนัทึกขอ้มูลลงระบบ ERP และจัดเกบ็
เขา้แฟม้ขอ้มูล

15 ระบบ ERP
ความถกูต้องครบถว้น

ของขอ้มูล
ร้อยละ 100 ค าส่ังเดินทางไปราชการ ค าส่ังเดินทางไปราชการ

30  -  -

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัต ิ  รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

 2.  ก าหนดให ้1 วนั = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) ต าแหน่ง  คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วนั/ป ี

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

รวม ตัวชี้วดั (KQI) 
ฐานข้อมูล

ค าสั่งเดินทางไปราชการ ค าสั่งเดินทางไปราชการ

คู่มือการปฏบิตัิงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....บรหิารงานทัว่ไป.......      งาน....บคุลากร....      กิจกรรมหลัก ...การจัดท าค าสั่งเดินทางไปราชการ ....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วนั............. ชั่วโมง.......30.......นาที

ขั้นตอน กจิกรรมรอง
รายละเอยีด (งานท่ีสัมพนัธ)์ เวลา

เอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั)จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

               
              

                      
      

       
ตรวจสอบ
และลงนาม
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6.8 การพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ) 
 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานบุคลากร 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................ รหสัเอกสาร JD - FA - AD - HR 

ฝ่าย.......................................................................................  งาน......................................................................................กิจกรรมหลัก........................................................…………………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝา่ย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ว าม ดี
ความชอบ (ข้าราชการ) 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  2 ครั้ง / ป ี
 

2.1.1 รับบันทึกจากผู้บริหาร  2  1   100 
2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายช่ือ
ข้าราชการ 

น าข้อมูลรายชื่อของข้าราชการมาตรวจสอบ 
1.ความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายชื่อ 
2.ผู้บริหารในระดับคณ บดีและรองอธิการบดี  ผู้ ช่ วย
อธิการบดีไม่น ามาคิดรวม 

2 ค ว า ม ถู ก ต้ อ งข อ ง
รายชื่อ 

10   100 

2.1.3น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
มาวิเคราะห์เพื่อบริหารวงเงิน 

น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาวิเคราะห์เพื่อบริหาร
วงเงินตามข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล 

2 ผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการในแต่
ละรอบการประเมิน 

 1  100 

2.1.4เสนอผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง น าเสนอผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องหาก 2 ค ว า ม ถู ก ต้ อ งข อ ง 5   100 

เป้าค าศร ีนางสาวณิชาภัทร

 
 งานบริหารงานท่ัวไป การพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการในสังกัดคณะ) งานบริหารงานท่ัวไป บุคลากร 
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กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

- ถูกต้องด าเนินการในขั้นต่อไป 
- ไม่ถูกต้องส่งกลับผู้เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข 

ข้อมูล 

2.1.5จั ดท าป ระกาศร้ อ ยละการ เลื่ อ น
เงิน เดื อ น ขอ งข้ าร าชก ารพ ล เรื อ น ใน
สถาบันอุดมศึกษา (ข้าราชการ) ของแต่ละ
รอบ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  และแนบประกาศ
ร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เสนอคณบดีลงนาม 

2 - บันทึกข้อความ 
- ประกาศร้อยละการ
เลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
(สายวิชาการ) 

10   100 

2.1.6จัดท าบั นทึ กแจ้ งเวียนคณ าจารย์ 
(ข้าราชการ) 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  เพื่อแจ้งเวียนให้
อาจารย์ (ข้าราชการ) ได้รับทราบผลการบริหารวงเงินในแต่
ละรอบการประเมินและเสนอคณบดีลงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5   100 

2.1.7 ส่ งผ ล ก ารบ ริ ห ารวง เ งิน ให้ ก อ ง
บริหารงานบุคคล 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  พร้อมแนบ
ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) และไฟล์การบริหารวงเงิน
เสนอคณบดีลงนาม 

2 - บันทึกข้อความ 
- ประกาศร้อยละการ
เลื่ อน เงิน เดื อนของ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบั น อุ ด มศึ กษ า 
(สายวิชาการ) 
- ไฟ ล์ ก า ร บ ริ ห า ร
วงเงิน 

5   100 

รวม 35 1 - 100 
รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 3 - 100 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ) 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ..............บุคลากร...........................  กิจกรรมหลัก       การพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ) 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการพิจารณาความดีความอบ (ข้าราชการ) 
    1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ) 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ) ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับบันทึกจากผู้บริหาร 
    3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อข้าราชการ 
         น าข้อมูลรายชื่อของข้าราชการมาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
    3.3 น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาวิเคราะห์เพื่อบริหารวงเงิน 
         น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาวิเคราะห์เพื่อบริหารวงเงินตามข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล 
    3.4 เสนอผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง 

น าเสนอผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องหาก 
- ถูกต้องด าเนินการในขั้นต่อไป 
-    ไม่ถูกต้องส่งกลับผู้เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข   

  3.5 จัดท าประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ข้าราชการ) ของแต่ละรอบ 
       พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office และแนบประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ข้าราชการ) เพ่ือแจ้งเวียนคณาจารย์ (ข้าราชการ)  และเสนอคณบดีลงนาม    
  3.6 จัดท าบันทึกแจ้งเวียนคณาจารย์ (ข้าราชการ) 
       พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพ่ือแจ้งเวียนให้อาจารย์ (ข้าราชการ) ได้รับทราบผลการบริหารวงเงินในแต่ละ
รอบการประเมิน และเสนอคณบดีลงนาม 
   3.7 เสนอผลการบริหารวงเงินส่งกองบริหารงานบุคคล 
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          พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office พร้อมแนบประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) และไฟล์การบริหารวงเงินเสนอคณบดีลงนาม 
 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 35 นาที/     1   ชั่วโมง/      -    วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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กองบริหารงาบคุคล คณาจารย์
ผู้บริหาร (หวัหน้าส านักงาน,
รองคณบดีฝ่ายบริหาร,คณบดี)

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
(บคุลากร)

นาที ชม. วนั

1 รับบนัทึกจากผู้บริหาร 1
บันทึกข้อความ

เอกสารการบริหารวงเงิน

2
ตรวจสอบความถกูต้องของรายชื่อ

ขา้ราชการ
10

ความถูกต้องของรายชือ่และ
ข้อมลูท่ีเกีย่วข้อง

ความถูกต้องของรายชือ่และ
ข้อมลูท่ีเกีย่วข้อง

ความถูกต้องของรายชือ่และ
ข้อมลูท่ีเกีย่วข้อง

ความถูกต้องของรายชือ่และ
ข้อมลูท่ีเกีย่วข้อง

3
น าผลการประเมินการปฏบิติัราชการมา

วเิคราะหเ์พือ่บริหารวงเงิน
1 ผลการประเมนิ ผลการบริหารวงเงิน ผลการบริหารวงเงิน

4 เสนอผู้บริหารตรวจสอบความถกูต้อง 5
ความถูกต้องของรายชือ่และ

ผลการบริหารวงเงิน
ความถูกต้องของรายชือ่และ

ผลการบริหารวงเงิน
ความถูกต้องของรายชือ่และผล

การบริหารวงเงิน
ผลการบริหารวงเงิน

5
จัดท าประกาศร้อยละการเล่ือนเงินเดือน
ของขา้ราชการพลเรือนใสถาบนั
อดุมศึกษา (ขา้ราชการ) ของแต่ละรอบ

10
    -   บันทึกข้อความ

        - ประกาศร้อยละการ
เล่ือนเงินเดือน

ร้อยละการเล่ือนเงินเดือน ร้อยละการเล่ือนเงินเดือน ร้อยละการเล่ือนเงินเดือน ร้อยละการเล่ือนเงินเดือน

คู่มือการปฏบิตัิงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....บรหิารงานทัว่ไป.......      งาน....บคุลากร....      กิจกรรมหลัก …พิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ) ....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วนั.....1........ ชั่วโมง.......35.......นาที

ขั้นตอน กจิกรรมรอง
รายละเอยีด (งานที่สัมพนัธ)์ เวลา

เอกสารท่ีเกีย่วข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชีว้ดั (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

รับบันทึกจาก
ผู้บริหาร

ถูกต้อง

ตรวจสอบ
รายชื่อ

แก้ไข

วิเคราะห์เพื่อบริหารวงเงิน

จัดท าประกาศร้อยละการ
เลื่อนเงินเดือนฯ

ตรวจสอบ

แก้ไข

ถูกต้อง

บัญชีรายชื่อ



 

254 
 

 
 
 

6
จัดท าบนัทกึแจ้งเวยีนคณาจารย ์

(ขา้ราชการ)
5

    -   บันทึกข้อความ
        - ประกาศร้อยละการ

เล่ือนเงินเดือน
ร้อยละการเล่ือนเงินเดือน ร้อยละการเล่ือนเงินเดือน ร้อยละการเล่ือนเงินเดือน ร้อยละการเล่ือนเงินเดือน

ส่งผลการบริหารวงเงินใหก้องบริหารงาน
บคุคล

5
 -   บันทึกข้อความ

        - ประกาศร้อยละการ
เล่ือนเงินเดือน

ความถูกต้องของรายชือ่และ
ผลการบริหารวงเงิน

ความถูกต้องของรายชือ่และ
ผลการบริหารวงเงิน

ผลการบริหารวงเงิน ผลการบริหารวงเงิน

35 1  -

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัต ิ  รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

 2.  ก าหนดให ้1 วนั = 7  ชัว่โมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) ต าแหน่ง  คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วนั/ป ี

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

รวม ตัวชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ผลการบรหิารวงเงนิ ผลการบรหิารวงเงนิ

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........

รับทราบผลการ
บริหารวงเงิน

จัดท าบันทึกแจ้งเวียน
คณาจารย์ (ข้าราชการ)

คณาจารย์ (ข้าราชการ) 
รับทราบ

ส่งผลการบริหารวงเงินให้
กองบริหารงานบุคคล
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6.9 การพัฒนาบุคลากร 
 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานบุคลากร 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................ รหสัเอกสาร JD - FA - AD - HR 

ฝ่าย.......................................................................................  งาน......................................................................................กิจกรรมหลัก........................................................…………………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝา่ย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การพัฒนาบุคลากร 
- หน่วยนับ : เรื่อง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1ส ารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร 
และสรุปเสนอผู้บริหาร ( 1 ครั้งต่อปี) 

- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องและออกแบบส ารวจ 
- ด าเนินการแจกแบบส ารวจ และเก็บข้อมูล 
น ามาวิเคราะห์ 
- สรุปความต้องการ และน าเสนอผู้บริหาร 

1 ความต้องการเข้า
รับการอบรมและ
จ าน วน ผู้ เข้ า รั บ
การอบรม 

  1 
1 
 
1 

100 
100 
 
100 
 
 
100 
 
 
 

2.1.2จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เสนอ
ผู้บริหารอนุมัต ิ( 10 ครั้งต่อปี) 

จัดพิมพ์โครงการรายละเอียดต่างๆ พร้อม
ก าหนดงบประมาณเสนอผู้บริหาร 

1 โครงการพัฒ นา
บุคลากร 

30 1  

2.1.3จัดหาสถานท่ี พาหนะเดินทาง ท่ีพัก ห้องประชุม 
เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณต์่างๆ จัดท าค าสั่งไป
ราชการ ( 10 ครั้งต่อปี) 

 1 สถานที่จัดอบรม
พ ร้ อ ม อุ ป ก ร ณ์
ต่างๆ และ 
ค าสั่งไปราชการ 

  1 

เป้าค าศร ีนางสาวณิชาภัทร

 
 งานบริหารงานท่ัวไป การพัฒนาบุคลากร งานบริหารงานท่ัวไป บุคลากร 
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2.1.4แจ้งบุคลากรส่งสรุปรายงานหลังการอบรม ความรู้
ที่ได้รับ( 10 ครั้งต่อปี) 

 1 รายงานหลังอบรม 30   100 
 
100 2.1.5จัดท าเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ ในการด าเนินการ

โครงการทั้งหมด( 10 ครั้งต่อปี) 
 1 เอ ก ส า ร ที่ ต้ อ ง

ด า เ นิ น ก า ร
เบิกจ่าย 

  1 

2.1.6จัดท าเล่มรายงานโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหาร
รับทราบ( 10 ครั้งต่อปี) 

 1 เ ล่ ม ร า ย ง า น
โครงการ 

  1 

2.1.7บันทึกประวัติการอบรมของบุคลากรลงระบบ 
ERP( 10 ครั้งต่อปี) 

 1 ข้อมูลบุคลากรที่
ได้ รับ การอบรม
ตามโครงการ 

 1  

รวม - 3 6 100 
รวมระยะเวลาทั้งหมด  3 6 100 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากร 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน…………….. บุคลากร ..................... กิจกรรมหลัก ................. การพัฒนาบุคลากร ..................................................................  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานพัฒนาบุคลากร ได้แก่ เรื่องส ารวจความต้องการ การเขียนโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1  ส ารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร และสรุปเสนอผู้บริหาร 
    3.2  จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เสนอผู้บริหารอนุมัติ 
 

    3.3  จัดหาสถานที่ พาหนะเดินทาง ที่พัก ห้องประชุม เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ต่างๆ จัดท าค าสั่งไปราชการ 
    3.4  แจ้งบุคลากรส่งสรุปรายงานหลังการอบรม ความรู้ที่ได้รับ 
    3.5  จัดท าเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ ในการด าเนินการโครงการทั้งหมด 
    3.6  จัดท าเล่มรายงานโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหารรับทราบ 
    3.7  บันทึกประวัติการอบรมของบุคลากรลงระบบ ERP 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน -   นาที/ 3 ชั่วโมง/ 6 วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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7. งาน ISO 9001:2008  
7.1 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

 
ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 

 

งาน ISO 9001 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................ รหสัเอกสาร JD - FA - AD - HR 

ฝ่าย.......................................................................................  งาน......................................................................................กิจกรรมหลัก........................................................…………………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 4 ครั้ง/ปี 
 

2.1.1การจัดท าปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
(Annual Audit Plan)  

- DCC แจ้งบุคลากรภายในหน่วยงาน     
เพื่อทราบก าหนดการการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน (Annual Audit Plan) 
- DCC จัดท าปฏิทินการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน 

    4 

ปฏิทินการตรวจ
ติดตามคุณ ภาพ
ภายใน  (Annual 
Audit Plan) 

30   100 

2.1.2การด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน     
ตามปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual 
Audit Plan) 

- บุคลากรภายในหน่วยงานด าเนินการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual 
Audit Plan) ตามปฏิทินการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน 

4 

ราย งาน ผลก าร
ต ร ว จ ติ ด ต า ม
คุณภาพภายใน 

  1 100 

เป้าค าศร ีนางสาวณิชาภัทร

 
 งานบริหารงานท่ัวไป การตรวจติดตามคณุภาพภายใน งานบริหารงานท่ัวไป  ISO 9001 
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2.1.3 การสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน     
ลงในแบบบันทึกการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
( Internal Audit Checklist) แ ล ะแบ บ ราย งาน ผ ล     
การตรวจติดตาม (Audit Report) 

- DCC ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit 
Plan) เพื่อรายงานผลลงในแบบบันทึก  
ก า รต ร ว จ ติ ด ต าม คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใน 
( Internal Audit Checklist) แ ล ะ แ บ บ
รายงานผลการตรวจติ ดตาม  (Audit 
Report) 

4 

- ร า ย ง า น ก า ร
ต ร ว จ ติ ด ต า ม
คุณ ภ าพภ าย ใน 
( Internal Audit 
Checklist)  
- รายงานผลการ
ต ร ว จ ติ ด ต า ม 
(Audit Report) 

  1 100 

2.1.4 การสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
พร้อมทั้งน าส่งผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน   
เสนอต่อ QMR 
(Quality Management Representative) 

- DCC จัดท าสรุปผลการตรวจติดตาม
คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน เพื่ อ เส น อต่ อ  QMR       
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

4 

ร า ย ง า น ก า ร
สรุปผลการตรวจ
ติดตามคุณ ภาพ
ภายใน 

 3  100 

รวม 30 3 2 100 
รวมระยะเวลาทั้งหมด - - 10 100 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก ........การตรวจติดตามคุณภาพภายใน........ 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ...............กิจกรรมหลกั .......................การตรวจติดตามคุณภาพภายใน....................  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการปฏิบัติงานการตรวจติดตามคุณภาพภายในได้ 
    1.2 เพ่ือใช้วิธีการปฏิบัติงานในการตรวจติดตามคุณภาพภายในได้ 
 

2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 การจัดท าปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan) 
 - DCC แจ้งบุคลากรภายในหน่วยงานเพ่ือทราบก าหนดการการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)ผ่าน

ระบบ E - Office 

- DCC จัดท า(ร่าง)ปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายในและให้บุคลากรแจ้งรายชื่อการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ฝ่ายงานอ่ืน ๆ 

- DCC จัดท าปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายในและเผยแพร่แก่บุคลากร 

    3.2 การด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan) 
 - บุคลากรภายในหน่วยงานด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan) ตามปฏิทินการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน 
    3.3 การสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในลงในแบบบันทึกการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( Internal Audit 
Checklist) และแบบรายงานผลการตรวจติดตาม (Audit Report) 
 - DCC ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan) 

- DCC รายงานผลลงในแบบบันทึกการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Checklist) และแบบรายงานผล
การตรวจติดตาม (Audit Report) 
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    3.4การสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน พร้อมทั้งน าส่งผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในเสนอต่อ QMR(Quality 

Management Representative) 

 - DCC จัดท าสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อเสนอต่อ QMRเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
     ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ......30...... นาที/ ........3........ ชัว่โมง/ .........2........ วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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DCC บคุลากรของฝ่ายงาน QMR นาที ชม. วนั

1




การจดัท าป ทิินการตรวจติดตาม

   ภาพภาย น (Annual Audit Plan)

30
ร้อยละ 100 ก าหนดการ

ถกูต้อง

2

 การด าเนินการตรวจติดตาม   ภาพ

ภาย นตามป ทิินการตรวจติดตาม

   ภาพภาย น (Annual Audit Plan) 2
ร้อยละ 100

ปฏทินิถกูต้อง

3

การสร ป ลการตรวจติดตาม   ภาพ

ภาย นลง น บบบนัท กการตรวจ

ติดตาม   ภาพภาย น (Internal Audit

 Checklist)  ละ บบรายงาน ลการ

ตรวจติดตาม (Audit Report)

1
ร้อยละ 100

รายงานผลการ
ตรวจติดตามฯ

ถกูต้อง

4

การสรุปผลการตรวจติดตามคณุภาพ

ภายใน พร้อมทัง้น าส่งผลการตรวจ

ติดตามคณุภาพภายใน   เสนอต่อ QMR

(Quality Management 

Representative)

3




ร้อยละ 100

รายงานผล

การตรวจ

ติดตามฯถูกต้อง

รวม 30 3 3

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1
 ปี

ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัต ิ  รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

 2.  ก าหนดให ้1 วนั = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) ต าแหน่ง  คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วนั/ป ี

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....      กิจกรรมหลกั ….การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ......3......วัน.......3...... ชั่วโมง.......30.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 รายงานผล
การตรวจ
ตดิตามฯ

ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน

รายงานผลการตรวจติดตาม

คณุภาพภายใน
ความถูกต้องของเอกสาร

กิจกรรมรอง

รายงานผลการตรวจติดตามฯ

ตวัชี้วัด (KQI) 
รายงานผลการตรวจตดิตามฯ

ปฏทินิการตรวจติดตาม

แบบฟอร์มเอกสารการตรวจติดตาม
คุณภาพภาบใน

รายงานผลการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน

ความถกูต้องของเอกสาร

ความถกูต้องของเอกสาร

ความถกูต้องของเอกสาร
ก าหนดการตรวจติดตามคุณภาพ

ภายใน

ปฏทินิการตรวจติดตามฯ

รายงานผลการตรวจติดตามฯ

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น

แจ้งบุคลากร
เพ่ือทราบก าหนดการ

และจัดท าปฏิทินการตรวจติดตามฯ

บุคลากร
แจ้งรายช่ือการตรวจติดตามฯ

ตามปฏิทินการตรวจฯ

บุคลากร
ตรวจติดตามฯตามปฏิทิน

และน าส่งผลการตรวจต่อ DCC

รวบรวมผลการตรวจ
ติดตามภายใน

รวบรวมผลการตรวจ
ติดตามภายใน

และเสนอต่อ QMR

Yes

No

ลงนาม
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7.2 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

 
ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 

 

งาน ISO 9001 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................ รหสัเอกสาร JD - FA - AD - HR 

ฝ่าย.......................................................................................  งาน......................................................................................กิจกรรมหลัก........................................................…………………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
(หน่วยนับ : 1 ครั้ง/ปี) 

2.1.1การจัดประชุมผู้บริหาร/QMR/บุคลากร การประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดในการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

1 วาระการประชุม 
 2  100 

2.1.2การด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละ
ฝ่ายงาน 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละ
ฝ่ายงาน ตามที่ได้แจ้งแผนงาน/กิจกรรม   
ที่ จ ะ ด า เนิ น ก า ร จั ด ท า ไ ว้ ต่ อ  DCC       
และ QMR 

1 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

  1 100 

2.1.3 การน าส่ง (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละ  
ฝ่ายงานเสนอต่อ QMR และคณบดี เพื่ อพิ จารณ า        
และลงนามเอกสาร 

การน าส่ ง (ร่ าง) คู่ มื อการปฏิ บั ติ งาน     
ของแต่ละฝ่ายงานเพื่ อเสนอต่อ QMR   
และคณ บดี เพื่ อพิ จารณาและลงนาม

 (ร่าง) คู่มือการ
ปฏิบัติงาน - - -  

การจัดท าคูม่ือการปฏิบตัิงาน งานบริหารงานท่ัวไป  ISO 9001 

นางสาวณิชาภัทร

 
 งานบริหารงานท่ัวไป 

เป้าค าศร ี
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เอกสารเพื่อน าเอกสารดังกล่าวไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

2.1.4 การน าส่งคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน
ให้กับ DCC (Document Control) เพื่อจัดเก็บเอกสาร
และน าจ่ายเอกสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายงานน าส่งคู่มือการปฏิบัติงานให้กับ 
DCC (Document Control) เพื่อจัดเก็บ
เอกสารและน าจ่ายเอกสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการบังคับการใช้เอกสารต่าง ๆ 
เนื่ องจากเป็นเอกสารที่มีการควบคุม
เรียบร้อยแล้วตามระบบ ISO 9001 

1 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

30   100 

รวม 30 2 1 100 
รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 2 1 100 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก ........การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน........ 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ...... กิจกรรมหลัก ........................การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน.........................  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานได้ 
    1.2 เพ่ือใช้วิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานได้ 
 

2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 การจัดประชุมผู้บริหาร/QMR/บุคลากร 
 - จัดเตรียมสถานที่ เอกสารในการประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
    3.2 การด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน 
 - ฝ่ายงานด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
    3.3 การน าส่ง (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานเสนอต่อ QMR และคณบดีเพ่ือพิจารณาและลงนามเอกสาร 
 - ฝ่ายงานด าเนินการน าส่ง (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน โดยเสนอต่อ QMR และคณบดีเพ่ือพิจารณาและลงนามเอกสาร 
    3.4การน าส่งคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานให้กับ DCC (Document Control) เพื่อจัดเก็บเอกสารและน าจ่ายเอกสาร

แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 - ฝ่ายงานน าส่งคู่มือการปฏิบัติงานให้กับ DCC (Document Control) เพ่ือจัดเก็บเอกสารและน าจ่ายเอกสารแก่ผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 



 

267 
 

 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
     ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจ านวน .................1............... หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ......30...... นาที/ ........2........ ชัว่โมง/ .........1........ วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...................1.....................  

 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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DCC บคุลากรของฝ่ายงาน QMR คณบดี นาที ชม. วนั

1




การจดัประ  ม  บดี/QMR/บ  ลากร

30
ร้อยละ 100

วาระการ
ประชมุมีความ

ถกูต้อง

2

การด าเนินการจดัท า   ม อการป บิตัิงาน

ของ ต ละฝ ายงาน

1
ร้อยละ 100

(ร่าง)
คู่มือการ

ปฏบิติังาน

3

การน าส ง (ร าง)    ม อการป บิตัิงานของ

 ต ละฝ ายงานเสนอต อ QMR  ละ

  บดีเพ ่อพิจาร า ละลงนามเอกสาร

 1
ร้อยละ 100 คู่มือการ

ปฏบิติังาน

4

การน าส่งคูมื่อการปฏบิตัิงานของแต่ละ

ฝ่ายงานให้กบั DCC (Document 

Control) เพ่ือจดัเก็บเอกสารและน าจา่ย

เอกสารแกผู่้ทีเ่ก่ียวข้อง

-

3




ร้อยละ 100
คู่มือการ

ปฏบิตัิงาน

รวม 30 3 2

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1
 ปี

ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัต ิ  รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

 2.  ก าหนดให ้1 วนั = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) ต าแหน่ง  คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วนั/ป ี

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........

ตวัชี้วัด (KQI) 
คู่มือการปฏิบตังิาน

วาระการประชมุ

(ร่าง) คู่มือการปฏบิติังาน

คู่มือการปฏบิติังาน

ความถกูต้องของเอกสาร

ความถกูต้องของเอกสาร

ความถกูต้องของเอกสาร
ความถกูต้อง และครบถว้น

ของวาระการประชมุ

ความถกูต้อง และครบถว้น
ของ(ร่าง) คู่มือการปฏบิติังาน

ความถกูต้อง และครบถว้น
ของคู่มือการปฏบิติังาน

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....      กิจกรรมหลกั ….การจดัท าคู่มือการปฏิบตังิาน....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ......1......วัน.......2...... ชั่วโมง.......30.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 คู่มือการ
ปฏิบตังิาน

ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน

คู่มือการปฏบิตัิงาน ความถูกต้องของเอกสาร

กิจกรรมรอง

คู่มือการปฏบิตัิงาน

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น

จัดเตรียมสถานท่ี เอกสาร และนัดการ
ประชุมกับผู้บริหาร/QMR/บุคลากร

เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายงานด าเนินการจัดท า(ร่าง)
คู่มือการปฏิบัติงาน

จัดเก็บเอกสาร

เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุม

Yes

No

ลงนาม

Yes

No

ลงนาม

คู่มือการปฏิบัติงาน
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7.3 การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

  งาน ISO 9001 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................ รหสัเอกสาร JD - FA - AD - HR 

ฝ่าย.......................................................................................  งาน......................................................................................กิจกรรมหลัก........................................................…………………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝา่ย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 12 ครั้ง/ปี 
 

2.1.1 การจัดเตรียมข้อมูลและจัดท าวาระการประชุม การจัด เตรียมข้อมู ลและจัดท าวาระ     
การประชุม 

   12 เอกสารการ
ประชุม 

 3  100 

2.1.2 การจัดประชุม ผู้บริหาร /QMR / บุคลากรในการ
ติดตามผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเพื่อน าผลสรุปและ
ข้อเสนอแนะในการรับการตรวจประเมินครั้งต่อไป 

การประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดในการ
ติดตามผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเพื่อน า
ผลสรุปและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ผู้ตรวจจากภายนอก ในการรับการตรวจ
ประเมินครั้งต่อไป 

12 วาระการประชุม 

 2  100 

2.1.3 DCCจัดท าบันทึกการประชุมและสรุปผลการ
ทบทวนระบบคุณภาพน าเสนอQMR เพื่อพิจารณา 

DCCจัดท ารายงานการประชุมน าเสนอต่อ 
QMR เพื่อพิจารณา 

12 รายงานการ
ประชุม 

  1 100 

2.1.4 QMR พิจารณา ตรวจสอบ/มอบหมาย/จัดท า QMR ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมท้ังนัด 12 รายงานการ  1  100 

การประชุมทบทวนฝ่ายบรหิาร งานบริหารงานท่ัวไป  ISO 9001 

นางสาวณิชาภัทร

 
 งานบริหารงานท่ัวไป 

เป้าค าศร ี
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แผน/ติดตามผล พร้อมทั้งนัดหมายประชุมในครั้งถัดไป หมายประชุมในครั้งถัดไป ประชุม 
รวม 0 6 1 100 

รวมระยะเวลาทั้งหมด  2 22 100 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก ........การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร........ 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ....... กิจกรรมหลกั ........................การประชุมทบทวนฝ่ายบรหิาร.......................  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกลุ ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้ 
    1.2 เพ่ือใช้วิธีการปฏิบัติงานในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้ 
 

2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 การจัดเตรียมข้อมูลและจัดท าวาระการประชุม 
 - จัดเตรียมสถานที่ ข้อมูลและจัดท าวาระการประชุมในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 
    3.2 การจัดประชุม ผู้บริหาร /QMR / บุคลากรในการติดตามผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือน าผลสรุปและข้อเสนอแนะใน
การรับการตรวจประเมินครั้งต่อไป 
 - ด าเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในการติดตามผลการด าเนินงานที่ผ่านมาน าผลสรุปและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ผู้ตรวจจากภายนอก ในการรับการตรวจประเมินครั้งต่อไป 
    3.3 DCC จัดท าบันทึกการประชุมและสรุปผลการทบทวนระบบคุณภาพน าเสนอQMR เพ่ือพิจารณา 
 - จัดท ารายงานการประชุมเพื่อน าเสนอ QMR เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
    3.4QMR พิจารณา ตรวจสอบ/มอบหมาย/จัดท าแผน/ติดตามผล พร้อมทั้งนัดหมายประชุมในครั้งถัดไป 

 - QMR ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม พร้อมทั้งนัดหมายประชุมในครัง้ถัดไป 

 

 

 

 

 
 



 

272 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
     ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ......0...... นาที/ ........6........ ชั่วโมง/ .........1........ วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม  

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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DCC บคุลากรของฝ่ายงาน QMR คณบดี นาที ชม. วนั

1




การจดัเตรียมข้อม ล  ละจดัท าวาระการ

ประ  ม
3

ร้อยละ 100
วาระการ

ประชมุมีความ
ถกูต้อง

2

การจดัประ  ม  บดี/QMR / บ  ลากร

 นการติดตาม ลการด าเนินงานที ่ านมา

 เพ ่อน า ลสร ป  ละข้อเสนอ นะ นการ

รับการตรวจประเมิน รัง้ต อ ป
2

ร้อยละ 100
วาระการ

ประชมุมีความ
ถกูต้อง

3

DCC จดัท าบนัท กการประ  ม ละ

สร ป ลการทบทวนระบบ   ภาพ

น าเสนอ QMR เพ ่อพิจาร า
 1

ร้อยละ 100 รายการประชมุ
มีความถกูต้อง

4

QMR พิจารณา ตรวจสอบ/มอบหมาย/

จดัท าแผน/ติดตามผล พร้อมทัง้นดั

หมายประชมุในครัง้ถดัไป

-

1




ร้อยละ 100

รายการ

ประชมุมีความ

ถูกต้อง

รวม 0 6 1

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1
 ปี

ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัต ิ  รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง

 2.  ก าหนดให ้1 วนั = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) ต าแหน่ง  คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วนั/ป ี

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต..........

ตวัชี้วัด (KQI) 
รายงานการประชุม

วาระการประชมุ

วาระการประชมุ

รายงานการประชมุ

ความถกูต้องของเอกสาร

ความถกูต้องของเอกสาร

ความถกูต้องของเอกสาร
ความถกูต้อง และครบถว้น

ของวาระการประชมุ

ความถกูต้อง และครบถว้น
ของวาระการประชมุ

ความถกูต้อง และครบถว้น
ของรายงานการประชมุ

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....      กิจกรรมหลกั ….การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ......1......วัน.......6...... ชั่วโมง.......0.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 รายการ
ประชุม

ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน

รายงานการประชมุ ความถูกต้องของเอกสาร

กิจกรรมรอง

ความถูกต้องของรายงาน

การประชมุ

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น

จัดเตรียมเอกสาร สถานท่ีและนัดการ
ประชุมกับผู้คณบดี/QMR/บุคลากร

เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุม

รายงานการประชุม

Yes

No

ลงนาม



 

274 
 

7.4 การรับตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก 

 
ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 

 

  งาน ISO 9001 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................ รหสัเอกสาร JD - FA - AD - HR 

ฝ่าย.......................................................................................  งาน......................................................................................กิจกรรมหลัก........................................................…………………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
 1.2 เพือ่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การรับการตรวจตดิตามคุณภาพ
จากภายนอก 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 2 ครั้ง/ป ี
 

2.1.1 การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมลูในการรับการตรวจ
ติดตามคุณภาพจากภายนอก 

การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการ
ตรวจตดิตามคุณภาพจากภายนอก 

2 เอกสารการรับการ
ตรวจตดิตาม
คุณภาพ 

  1 100 

2.1.2 การรับการตรวจตดิตามคุณภาพจากภายนอก 
ตามก าหนดการที่ประสานงานกับบริษัท 

การรับการตรวจติดตามคณุภาพจาก
ภายนอก จากกรรมการตามก าหนดการ   
ที่ได้ก าหนดไว ้

2 ก าหนดการตรวจ
ติดตามฯ   1 

100 

2.1.3 กรรมการผู้ตรวจติดตามคณุภาพจากภายนอก  
แจ้งผลการตรวจติดตามฯ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจ
ติดตามและรายงานต่อผู้บรหิาร QMR และบุคลากร 

กรรมการตรวจติดตามฯ สรุปผลการตรวจ
ติดตาม ข้อเสนอแนะต่อผู้บรหิาร QMR 
และบุคลากร ในการเตรยีมความพร้อมใน
การรับการตรวจติดตามฯ ครั้งต่อไป 

2 รายงานผลการ
ตรวจตดิตามฯ 

30   

100 

2.1.4 QMR น าผลการตรวจตดิตามฯเข้าที่ประชุม QMR แจ้ง DCC เพื่อน าผลการตรวจ 2 รายงานผลการ 5   100 

ISO 9001 การรับการตรวจติดตามคณุภาพจากภายนอก งานบริหารงานท่ัวไป  

นางสาวณิชาภัทร

 
 งานบริหารงานท่ัวไป 

เป้าค าศร ี
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ทบทวนฝ่ายบริหารครั้งต่อไป ติดตามฯเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
ครั้งต่อไป 

ตรวจตดิตามฯ 

รวม 35 0 2 100 
รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 1 4 100 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก .......การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก............. 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .......มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ .............กิจกรรมหลกั ..........การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก........... 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอกได้ 
    1.2 เพ่ือใช้วิธีการปฏิบัติงานในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอกได้ 
 

2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอกตลอดจนหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก 
 - จัดเตรียมสถานที่ ที่จอดรถวิทยากร เอกสารประกอบการตรวจติดตามคุณภาพ 
    3.2 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก ตามก าหนดการที่ประสานงานกับบริษัท 
 - ด าเนินการประสานงานวิทยากรผู้บริหารบุคลากร สถานที่ 
    3.3 กรรมการผู้ตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก  แจ้งผลการตรวจติดตามฯ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจติดตามและรายงาน
ต่อผู้บริหาร QMR และบุคลากร 
 - บันทึกข้อมูลผลการตรวจติดตามคุณภาพ ข้อเสนอแนะจากกรรมการ เพ่ือจัดท าสรุปการด าเนินงานต่อ QMR 
    3.4QMR น าผลการตรวจติดตามฯเข้าท่ีประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งต่อไป 

 - QMR ตรวจสอบคามถูกต้องของสรุปผลการตรวจติดตามฯ และแจ้ง DCC เพ่ือน าเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้ง

ต่อไป 
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4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
     ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ......35...... นาที/ ........0........ ชัว่โมง/ .........2........ วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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DCC กรรมการตรวจติดตาม บคุลากรของฝ่ายงาน QMR นาที ชม. วนั

1

การจดัเตรียมเอกสาร ข้อม ล นการรับ

การตรวจติดตาม   ภาพจากภายนอก

1
ร้อยละ 100

เอกสารการ
ตรวจติดตามฯ
มีความถกูต้อง

2

การรับการตรวจติดตาม   ภาพจาก

ภายนอก ตามก า นดการทีป่ระสานงาน

กบับริ ัท
1

ร้อยละ 100
เอกสารการ

ตรวจติดตามฯ
มีความถกูต้อง

3

กรรมการ  ้ตรวจติดตาม   ภาพจาก

ภายนอก   จ้ง ลการตรวจติดตามฯ 

พร้อมทัง้สร ป ลการตรวจติดตาม ละ

รายงานต อ  ้บริ าร QMR  ละบ  ลากร
 30

ร้อยละ 100
รายงานผล
การตรวจ
ติดตามฯ

มีความถกูต้อง

4

QMR น าผลการตรวจติดตามฯเข้าที่

ประชมุทบทวนฝ่ายบริหารครัง้ต่อไป

-

5




ร้อยละ 100

รายงานผล

การตรวจ

ติดตามฯ

มีความถูกต้อง

รวม 35 0 2

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1
 ปี

ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัติ    ....รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วนั = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) (ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วนั/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต........... วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....      กิจกรรมหลกั ….การรับการตรวจตดิตามคุณภาพจากภายนอก....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ......2......วัน.......0...... ชั่วโมง.......35.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 รายงานผล
การตรวจ
ตดิตามฯ

ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน

รายงานผลการตรวจติดตามฯ ผลการตรวจติดตามฯ

กิจกรรมรอง

ความถูกต้อง 

ของรายงานผล

การตรวจติดตามฯ

ตวัชี้วัด (KQI) 
รายงานผลการตรวจตดิตามฯ

เอกสารการตรวจติดตามฯ

เอกสารการตรวจติดตามฯ

รายงานผลการตรวจติดตามฯ

ความถกูต้องของเอกสาร

ผลการตรวจติดตามฯ

ความถกูต้องของเอกสาร
ความถกูต้อง และครบถว้น

ขอเอกสารการตรวจติดตามฯ

ความถกูต้อง และครบถว้น
ขอเอกสารการตรวจติดตามฯ

ความถกูต้อง 
ของรายงานผล

การตรวจติดตามฯ

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น

จัดเตรียมเอกสารการรับการตรวจฯการ
จัดเตรียมสถานท่ี

ตรวจติดตาม เข้ารับการตรวจติดตามเข้ารับการตรวจติดตามเข้ารับการตรวจติดตาม

รายงานผลการตรวจติดตาม รายงานผลการตรวจติดตาม

ผลการตรวจติดตาม



 

279 
 

7.5 การควบคุมเอกสาร 

 
ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 

 

  งาน ISO 9001 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................ รหสัเอกสาร JD - FA - AD - HR 

ฝ่าย.......................................................................................  งาน......................................................................................กิจกรรมหลัก........................................................…………………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การควบคุมเอกสาร 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 2 ครั้ง / ปี 

2.1.1 DCCแจกเอกสารการขอด าเนินการแก่ผู้ร้องขอ
เมื่อมีการร้องขอแก้ไขเอกสาร/ยกเลิกเอกสาร 

DCC แจกเอกสารการขอด าเนินการแก่    
ผู้ร้องขอเมื่อมีการร้องขอแก้ไขเอกสาร/
ยกเลิ ก เอกสาร เช่น  ใบร้องขอแก้ ไข
เ อ ก ส า ร  DAR ( Document Action 
Request) 

2 ใบ ร้ อ งขอแ ก้ ไข
เอกสาร 

5   100 

2.1.2 DCCด าเนินการจัดท าบัญชีแจกจ่ายเอกสาร DCCด า เนิ นการจั ดท าบัญ ชีแจกจ่ าย
เอกสารในการควบคุมเอกสาร 

2 บั ญ ชี แ จ ก จ่ า ย
เอกสาร 

15   
100 

2.1.3 DCCด าเนินการจัดท าบันทึกการลงช่ือรับเอกสาร DCCด าเนินการจัดท าบันทึกการลงช่ือรับ
เอกสารในการควบคุมเอกสาร 

2 บันทึกการเซ็นรับ
เอกสาร 

15   
100 

2.1.4 DCCด าเนินการจัดท าบัญชีแม่บทเอกสาร DCCด าเนินการจัดท าบัญชีแม่บทเอกสาร
ในการควบคุมเอกสาร 

2 บั ญ ชี แ ม่ บ ท
เอกสาร 

15   
100 

ISO 9001 การควบคุมเอกสาร งานบริหารงานท่ัวไป  

นางสาวณิชาภัทร

 
 งานบริหารงานท่ัวไป 

เป้าค าศร ี
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2.1.5 DCCด าเนินการจัดท าแบบควบคุมบันทึกคุณภาพ DCCด าเนินการจัดท าแบบควบคุมบันทึก
คุณภาพในการควบคุมเอกสาร 

2 แ บ บ ค ว บ คุ ม
บันทึกคุณภาพ 

15   
100 

รวม 5 1 0 100 
รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 2 0 100 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก .......การควบคุมเอกสาร...... 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ..............กิจกรรมหลกั ...............................การควบคุมเอกสาร................................ 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการควบคุมเอกสารได้ 
    1.2 เพ่ือใช้วิธีการปฏิบัติงานในการควบคุมเอกสารได้ 
 

2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการควบคุมเอกสารตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ(กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 DCC แจกเอกสารการขอด าเนินการแก่ผู้ร้องขอเมื่อมีการร้องขอแก้ไขเอกสาร/ยกเลิกเอกสาร 
 - แจกเอกสารการขอด าเนินการแก่ผู้ร้องขอเมื่อมีการร้องขอแก้ไขเอกสาร/ยกเลิกเอกสาร เช่น ใบร้องขอแก้ไขเอกสาร 
DAR (Document Action Request) 
    3.2 DCC ด าเนินการจัดท าบัญชีแจกจ่ายเอกสาร 
 - DCC จัดท าบัญชีแจกจ่ายเอกสาร เพ่ือแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน เช่น คู่มือคุณภาพ เป็นต้น 
    3.3 DCC ด าเนินการจัดท าบันทึกการลงชื่อรับเอกสาร 
 - DCC จัดท าบันทึกการลงชื่อรับเอกสาร ใช้ส าหรับกรณีบุคลากรฝ่ายงานต่าง ๆ มาติดต่อขอรับเอกสารเช่น แฟ้มข้อมูล
ของฝ่ายงานเป็นต้น 
    3.4DCC ด าเนินการจัดท าบัญชีแม่บทเอกสาร 

 - DCC จัดท าบัญชีแม่บทเอกสารเพ่ือใช้ในการควบคุมเอกสาร การส่งเอกสารให้หน่วยงานภายนอก เป็นต้น 

    3.5DCC ด าเนินการจัดท าแบบควบคุมบันทึกคุณภาพ 

 - DCC จัดท าแบบควบคุมบันทึกคุณภาพคือ แบบฟอร์ม / สมุด / รายงาน / แผ่น Diskette / แผ่น CD ที่ได้บันทึกข้อมูล

หรือระบุข้อความรายละเอียดไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ซึ่งจะเกิดข้ึนภายหลังได้มีกิจกรรมหรือการด าเนินการของกิจกรรมต่าง ๆ 
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4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
     ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ......5...... นาที/ ........1........ ชั่วโมง/ .........0........ วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช ้จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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DCC บคุลากรของฝ่ายงาน นาที ชม. วนั

1

DCC  จกเอกสารการขอด าเนินการ ก   ้

ร้องขอเม อ่มีการร้องขอ ก้ ขเอกสาร/

ยกเลิกเอกสาร

ร้อยละ 100
เอกสารการ

ตรวจติดตามฯ
มีความถกูต้อง

2

DCC ด าเนินการจดัท าบญั ี จกจ าย

เอกสาร

ร้อยละ 100
เอกสารการ

ตรวจติดตามฯ
มีความถกูต้อง

เอกสารการตรวจติดตามฯ

เอกสารการตรวจติดตามฯ ความถกูต้องของเอกสาร

ความถกูต้องของเอกสาร
ความถกูต้อง และครบถว้น

ขอเอกสารการตรวจติดตามฯ

ความถกูต้อง และครบถว้น
ขอเอกสารการตรวจติดตามฯ

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน...มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....      กิจกรรมหลกั ….การควบคุมเอกสาร....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ......0......วัน.......1...... ชั่วโมง.......5.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารที่เกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น

เอกสาร
การขอแก้ไขเอกสาร

บัญชีแจกจ่ายเอกสาร

                    

     

Yes

No

Yes

       

ใบลงช่ือรับ
บัญชีแจกจ่ายเอกสาร
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3

DCC ด าเนินการจดัท าบนัท กการลง  ่อรับ

เอกสาร

 ร้อยละ 100
รายงานผล
การตรวจ
ติดตามฯ

มีความถกูต้อง

4

DCC ด าเนินการจดัท าบญั ี ม บทเอกสาร

5
DCC ด าเนินการจดัท าแบบควบคมุ

บนัทกึคณุภาพ
-




ร้อยละ 100

รายงานผล

การตรวจ

ติดตามฯ

มีความถูกต้อง
5 1 0

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1
 ปี

ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัติ    ....รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วนั = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) (ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วนั/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต........... วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ตวัชี้วัด (KQI) 
รายงานผลการตรวจตดิตามฯ

รายงานผลการตรวจติดตามฯ ผลการตรวจติดตามฯ
ความถกูต้อง 
ของรายงานผล

การตรวจติดตามฯ

ร้อยละ 100 รายงานผล
การตรวจ
ตดิตามฯ

รายงานผลการตรวจติดตามฯ ผลการตรวจติดตามฯ

ความถูกต้อง 

ของรายงานผล

การตรวจติดตามฯ

ใบลงช่ือรับเอกสาร

       

บัญชีการรับเอกสาร

บัญชีแม่บทเอกสาร

แบบควบคุมบันทึกคุณภาพ



 

285 
 

7.6 การจัดท าคู่มือคุณภาพ 

 
ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 

 

       งาน ISO 9001 

ช่ือ ……………………………………………………………………….........  นามสกุล ............................................................................ รหสัเอกสาร JD - FA - AD - HR 

ฝ่าย.......................................................................................  งาน......................................................................................กิจกรรมหลัก........................................................…………………………….. 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝา่ย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.6 การจัดท าคู่มือคุณภาพ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 1 ครั้ง/ปี 
 

2.6.1 ด าเนินการจัดประชุม ผู้บริหาร /QMR / DCC จัดเตรียมข้อมูลและจัดท าวาระการประชุม 1 วาระการประชุม  2  100 
2.6.2 ด าเนินการจัดท า (ร่าง) คู่มือคุณภาพ จัดท าคู่มือคุณภาพ 1 ( ร่ า ง )  คู่ มื อ

คุณภาพ 
  1 

100 

2.6.3 น าส่ง (ร่าง) คู่มือคุณภาพเสนอต่อ QMR และ
คณบดีพิจารณา 

จัดท า (ร่าง) คู่มือคุณภาพเพื่อเสนอต่อ 
QMR และคณบดีพิจารณา 

1 ( ร่ า ง )  คู่ มื อ
คุณภาพ 

5   
100 

2.6.4 ฝ่าย DCCน าคู่มือคุณภาพจัดเก็บและน าจ่ายแก่ผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

จัด เก็ บคู่ มื อคุณ ภาพ และน าจ่ ายแก่
บุคลากรเกี่ยวข้อง 

1 คู่มือคุณภาพ 
15   

100 

รวม 20 2 1 100 

ISO 9001 การจัดท าคูม่ือคุณภาพ 

ณณ 

งานบริหารงานท่ัวไป  

เป้าค าศร ี
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก ........การจัดท าคู่มือคุณภาพ........ 

ชื่อ ........................................... นามสกุล .........................................................   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน ....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ .... กิจกรรมหลัก ............................การจัดท าคู่มือคุณภาพ.............................  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการจัดท าคู่มือคุณภาพได้ 
    1.2 เพ่ือใช้วิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าคู่มือคุณภาพได้ 
 

2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าคู่มือคุณภาพตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 ด าเนินการจัดประชุม ผู้บริหาร /QMR / DCC 
 - จัดเตรียมสถานที่ เอกสารในการประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดในการจัดท าคู่มือคุณภาพ 
    3.2 ด าเนินการจัดท า (ร่าง) คู่มือคุณภาพ 
 - DCC ด าเนินการจัดท า(ร่าง) คู่มือคุณภาพตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
    3.3 น าส่ง (ร่าง) คู่มือคุณภาพเสนอต่อ QMR และคณบดีพิจารณา 
 - DCC น าส่ง (ร่าง) คู่มือคุณภาพ โดยเสนอต่อ QMR และคณบดีเพ่ือพิจารณาและลงนามเอกสาร 
    3.4ฝ่าย DCC น าคู่มือคุณภาพจัดเก็บและน าจ่ายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 - DCC น าส่งคู่มือคุณภาพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบข้อมูลในการด าเนินงาน 
 

4. ผังการด าเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
     ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ......20...... นาที/ ........2........ ชัว่โมง/ .........1........ วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม .................................................. ลงนาม ......................................................  ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
 ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                ผู้อนุมัต ิ
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DCC บคุลากรของฝ่ายงาน QMR คณบดี นาที ชม. วนั

1

ด าเนินการจดัประ  ม   ้บริ าร /QMR / 

DCC

30
ร้อยละ 100

วาระการ
ประชมุมีความ

ถกูต้อง

2

ด าเนินการจดัท า (ร าง)    ม อ   ภาพ

1
ร้อยละ 100

(ร่าง)
คู่มือการ

ปฏบิติังาน

3

น าส ง (ร าง)    ม อ   ภาพเสนอต อ QMR

  ละ  บดีพิจาร า

 1
ร้อยละ 100 คู่มือการ

ปฏบิติังาน

วาระการประชมุ

(ร่าง) คู่มือการปฏบิติังาน

คู่มือการปฏบิติังาน

ความถกูต้องของเอกสาร

ความถกูต้องของเอกสาร

ความถกูต้องของเอกสาร
ความถกูต้อง และครบถว้น

ของวาระการประชมุ

ความถกูต้อง และครบถว้น
ของ(ร่าง) คู่มือการปฏบิติังาน

ความถกูต้อง และครบถว้น
ของคู่มือการปฏบิติังาน

ฝ่าย......บริหารงานทัว่ไป........      งาน....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....      กิจกรรมหลกั ….การจดัท าคู่มือคุณภาพ....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบตังิาน/หน่วย/ ครั้ง ......1......วัน.......2...... ชั่วโมง.......20.......นาที

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เปา้หมายเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

การป ิบัตงิานทั่ว ป  การตดัสนิ จ   เริ่มต้น   ส ิน้ส  ด    ม อป ิบัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย้อนกลบั สายงาน ป ละกลบั

i.j.k
 มายเลขด ันีวัด

FM-xx-yy

 บบ อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น

จัดเตรียมสถานท่ี เอกสาร และนัดการ
ประชุมกับผู้บริหาร/QMR/บุคลากร

เข้าร่วมประชุม

DCC ด าเนินการจัดท า
(ร่าง)คู่มือคุณภาพ

เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุม

Yes

No

ลงนาม

Yes

No

ลงนาม

คู่มือคุณภาพ
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4

ฝ่าย DCC น าคูมื่อคณุภาพจดัเก็บและ

น าจา่ยแกผู่้ทีเ่ก่ียวข้อง

-

2




ร้อยละ 100
คู่มือการ

ปฏบิตัิงาน

รวม 30 2 2

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1
 ปี

ผู้จดัท า น.ส.  ญชิาภัทร  เปา้ค าศรี ผู้อนุมัติ    ....รศ.จารุพรรณ  ทรัพยป์รุง.....

 2.  ก าหนดให ้1 วนั = 7  ชั่วโมงท าการ          (ต าแหน่ง …บคุลากร....) (ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์)

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วนั/ป ี ผู้ควบคุม ........อาจารยก์รีธา  ธรรมเจริญสถิต........... วันที่    ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

      (ต าแหน่ง ....รองคณบดฝ่ีายบริหารและแผนงาน....)

ตวัชี้วัด (KQI) 
คู่มือการปฏิบตังิาน

ร้อยละ 100 คู่มือการ
ปฏิบตังิาน

คู่มือการปฏบิตัิงาน ความถูกต้องของเอกสาร คู่มือการปฏบิตัิงาน
เอกสาร เอกสาร เอกสาร
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ภาคผนวก 

ก. แบบฟอร์ม 
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1.แบบฟอร์มใบพรรณนาหน้าท่ีงาน Job Description (JD) 
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2.แบบฟอร์มสรุปภาระงาน Job Description (JD) 
 
 

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 
 
ชื่อ ....................................................................... นามสกุล ........................................ ................................... 
ฝ่าย .................................................................... ต าแหน่ง ............................................................... .............. 
หน่วยงาน ........................................................................................................... .................................... 
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. งาน ................................................................................ 
 1.1 กิจกรรมหลัก ....................................................................... ..............................................................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน 
 1.2 กิจกรรมหลัก ................................................................................................. ....................................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน 
 

2. งาน ................................................................................ 
 2.1 กิจกรรมหลัก .....................................................................................................................................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน 
 2.2 กิจกรรมหลัก ...................................................................................................................................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน 
 
 

3. งาน ................................................................................ 
 3.1 กิจกรรมหลัก ........................................................................................................................... ..  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน 
 3.2 กิจกรรมหลัก ............................................................................................................................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน 
 

 
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน .......... นาที/ ......... ชั่วโมง/ .......... วัน 
 
 
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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 3. แบบฟอร์มสรุปภาระงาน/กรอบอัตราก าลงั 

หน่วยงาน .................................................................................................. 

ล าดับ ช่ือ - สกุล 
ระยะเวลาที่ใช้ (ปี) 

นาที ช่ัวโมง วัน 

1.  ฝ่าย................................. 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
          

รวมภาระงาน       
2.  ฝ่าย................................. 

1         
2         
3         

รวมภาระงาน       
3.  ฝ่าย................................. 

1         
2         
3         

รวมภาระงาน       
รวมภาระงานทั้งหมด       

 
สรุป ภาระงานท้ังหมด          คน 

   
 

จะได้กรอบอัตราก าลัง  =      คน  
   หมายเหต ุ: 1 อัตรา = 230 วัน / ป ี
   

 
    

 
    

 
ลงช่ือ(ตัวบรรจง) ............................................................. 

   
 

                                   ผู้อ านวยการ 
   



 

294 
 

4. ตารางสรุปการก าหนดกรอบอัตราก าลังและต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ………………………. 
หน่วยงาน …………………………………………………………………………… 

 
       บุคลากรในปัจจุบัน       ต าแหน่งเพิ่มใหม่ 2559-2562 

หน่วยงาน ต าแหน่ง ระดับ 
บุคลากรที่

พึงม ี ข้าราชการ 
พนักงาน
ประจ า 

พนักงาน
ชั่วคราว 

พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า รวม เพิ่ม ลด เพิ่มในปี 

                       2559 2560 2561 2562 
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5.แบบฟอร์มกระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก ......................................................... 

ชื่อ ................................................... นามสกุล ........................................   รหัสเอกสาร  WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

งาน .............................................................. กิจกรรมหลกั ................................................................................................  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ...................................... นามสกุล ....................................  ต าแหน่ง .................................... 

แก้ไขครั้งที่ ........................................... วันที่แก้ไข ................................................. วันปร ะกาศใช้ ..................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 .................................................................................................................................. 
    1.2 ......................................................................................................................... ......... 
 

2. ขอบเขตงาน 
    2.1 ......................................................................................................................... ......... 
    2.2 ............................................................................................... ................................... 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ......................................................................................................................... ......... 
    3.2 .................................................................................................................................. 
     
 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 EN

G 

รหั
สฝ

่าย
 EN

G 

งา
น 

EN
G 

กิจ
กร

รม
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ........................................  

ลงนาม ..................................................   ลงนาม ......................................................   ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง ..............................................    ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
             ผู้จัดท า               ผู้ควบคุม                                           ผู้อนุมัต ิ
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6.แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 

SOP .................................................................. 

ชื่อ ............................................................ นามสกุล ................................................... . รหัสเอกสาร  SOP - _ _ - _ _ - _ _  

ฝ่าย .........................................................................งาน ........................................... ...............................................................    

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ........................................ นามสกุล .......................................  ต าแหน่ง ................................... 

แก้ไขครั้งที่ ................................................. วันที่แก้ไข .................................................  วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 ......................................................................................................................... ......... 
    1.2 ............................................................ ...................................................................... 
 

2. ขอบเขตงาน 
    2.1 ......................................................................................................................... ......... 
    2.2 .................................................................................................................................. 
 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้นๆ 
 3.1 ................................................................................... ......................................................................................................  
 3.2 ......................................................................................................................... ................................................................ 
 

4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 EN

G 

รหั
สฝ่

าย
 EN

G 

งา
น 

EN
G 



 

298 
 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ........................................  

 

ลงนาม ..................................................   ลงนาม ......................................................   ลงนาม .............................................. 
ต าแหน่ง ..............................................    ต าแหน่ง .....................................................  ต าแหน่ง ............................................. 
             ผู้จัดท า               ผู้ควบคุม                                           ผู้อนุมัต ิ
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ภาคผนวก 

ข. คณะผู้จัดท า 
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คณะผู้จัดท า 
ภาระงานฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 
1 นางสาวปาริฉัตร์     จันทร์นวล 

2 นางสาววราภรณ์     ไชยพร 

3 นางสาวณิชาภัทร     เป้าค าศรี 

4 นายพิทยาธร          บุญวรรณ์ 

5 นายชลัช                โชติจันทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณ 
คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน และหัวหน้าส านักงาน  

ที่ให้การสนับสนุนในการท าเล่มภาระงานฝ่ายบริหารงานท่ัวไปมา ณ โอกาสนี ้


