
 

 

 

 คู่มอืการปฏบิัติงาน (Work Manual) 

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุนวิชาการ  

คณะศิลปกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

Suan Sunandha Rajabhat University 

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 /2566) 

ประกาศใช้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 

คู่มือปฏิบัตงิาน Work Manual 



 

คำนำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุนวิชาการนี้ จัดทำขึ้น
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการ การวางแผน การประสานงาน  และ
การให้บริการแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์  ให้สามารถนำกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุนวิชาการ ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู ่ม ือฉบับนี ้ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาและความสำคัญ 2) ว ัตถุประสงค์การจัดทำคู ่มือ  
3) ประโยชน์ที ่คาดว่าจะได้ร ับ 4) ขอบเขตของคู ่มือ 5) นิยามศัพท์เฉพาะ 6) โครงสร้างของหน่วยงาน  
7) ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 8) บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 9) ขั ้นตอนการปฏิบัติ  
10) หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 11) เทคนิคการปฏิบัติงาน 12) ขั ้นตอนการปฏิบัติงาน 13) ข้อจำกัด 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

คณะผู้จัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกำหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพื่อนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุนวิชาการ 
 

 
 

     ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
      มกราคม 2566  

      



 

สารบญั 
 

 หน้า 

คำนำ  

สารบัญ  

บทที่ 1 บทนำ  

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ       1 

1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ       2 

1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ       2 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ       3 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ                                                                                      3 

บทที่ 2 โครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ  

2.1 โครงสร้างของหน่วยงาน       4 

2.2 ภาระหน้าท่ีของหน่วยงาน       5 

2.3 บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง       6 

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติ       7 

บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน  

3.1 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน                                                                      9 

บทที่ 4 เทคนิคการปฏิบัติงาน  

4.1 เทคนิคการปฏิบัติงาน      9 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน      9 

บทที่ 5 ข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา      10 

ภาคผนวก      11 

คณะผู้จัดทำ  
 



1 
 

 

บทที่ 1  
บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่า ติดกำแพงแดงด้านถนนราชวิถี   มีโรง

ละคร หอศิลป์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร  เมื ่อครั ้งท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครบรอบ 75 ปี (พ.ศ. 2555) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร  รัชกาลท่ี 10 (ซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยาม
มกุฎราชกุมาร)  ทรงพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” และพระราชทานนาม “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” เป็นอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 40 ปี 
โดยย้อนกลับไปต้ังแต่ปี พ.ศ. 2516 ท่ีเริ่มมีภาควิชา “ดนตรีและนาฏศิลป์” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ขึ้นเป็นแห่งแรกจากวิทยาลัยครูท้ังหมด 36 แห่ง  ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2520 ได้มีการขยายหลักสูตรเพิ่มเป็น “ภาควิชาดนตรี” และ “ภาควิชาศิลปะ” ตามลำดับ   อนึ่ง ด้วย
ความโดดเด่นของผลงานทั้งจากภาควิชาและนักศึกษา  ส่งผลให้ศาสตร์ทางด้านศิลปกรรมของสวนสุนันทา
ได้ร ับการยอมรับทั ้งจากประชาคมภายในและภายนอกเป็นอย่างยิ ่ง    ดังนั ้น ในปี พ.ศ. 2542 รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ดิลก  บุญเรืองรอด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสมัยนั้น  จึงมีความคิดท่ี
จะรวมสาขาวิชานาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาให้
สวนสุนันทาเป็นผู้นำด้าน “ศิลปกรรม” แห่งหนึ่งของประเทศ   จึงได้ริเริ่ม “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรม
ศาสตร์” ขึ้น  โดยแยกกลุ่มวิชาด้านศิลปะทั้งหมดออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และแบ่ งการ
บริหารจัดการออกมาอย่างอิสระ  พร้อมท้ังแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในตำแหน่งคณบดี 
 จากนั้นในปี พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารย์ผดุง ศิริรัตน์ (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)  
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาศิลปะ  ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีเป็นคนต่อมา  และได้สานต่อ ผลักดัน
นโยบายการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จวบจนปี พ.ศ. 2547 กฎหมายว่าด้วย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี “คณะศิลปกรรมศาสตร์” จึงได้รับ
การยอมรับให้เป็นคณะโดยสมบูรณ์ มีประกาศไว้ในกฎกระทรวงการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548  จึงนับเป็นวันที่คณะได้ถือกำเนิด
อย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัย   โดยได้มีคณบดีเข้ามาบริหารคณะจนถึงปัจจุบันจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 
พ.ศ. 2548 – 2552  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  กิจขันธ์  (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์) 
พ.ศ. 2552 – 2556  รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง (วาระท่ี 1) 
พ.ศ. 2556 – 2560  รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง (วาระที ่ 2 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ดร.) 
           พ.ศ. 2560 –  2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา  
 พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดการศึกษา และให้บริการวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการละคร  โดย
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีรายละเอียดของสาขาวิชาดังนี้  
1. สาขาวิชาจิตรกรรม  
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2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
3. สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันและสินค้าไลฟ์สไตส์   
3.1 แขนงวิชาการออกแบบแฟช่ัน 
3.2 แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตส์ 
4. สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
4.1 แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย 
4.2 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 
5. สาขาวิชาดนตรี 
6. สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล 
นอกจากนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
ระดับปริญญาเอก  
1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
 
1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ 
 1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
สายสนับสนุนวิชาการ  

2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการประเมนิผลการปฏิบัติ
ราชการ สายสนับสนุนวิชาการของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3) เพื่อพัฒนาต่อยอดการปฏิบัติงานกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุนวิชาการ  
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ สายสนับสนุนวิชาการ  

2) บุคลากรสามารถได้รับประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ สายสนับสนุนวิชาการของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3) ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาต่อยอดการปฏิบัติงานกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สาย
สนับสนุนวิชาการ  
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1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอน คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ สายสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรม 1) กองบริหารงานบุคคลแจ้งปฏิทินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2) คณะจัดทำบันทึกขอให้ดำเนินการอัปโหลดข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 3) บุคลากรดำเนินการส่งข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์
ของงาน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 4) คณะบันทึกและนำเข้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
ในระบบ ERP 5) คณะจัดทำบันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคลประมวลผลการปฏิบัติราชการ6) แจ้งบุลากรใน
สังกัดรับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

คู่มือ  หมายถึง สมุดหรือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบ
ตำรา เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนำ
วิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง การประเมินค่าของผลการปฏิบัติราชการของ บุคลากร 
โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องมีการกําหนดดัชนีชี ้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี ้ความสําเร็จของงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน และพิจารณา
พฤติกรรม ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรตามสมรรถน
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บทที่ 2 

โครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 
2.1 โครงสร้างของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
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2.2 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
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2.3 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

1. งานบุคลากร 
  1.1 กิจกรรมหลัก การจัดทำกรอบอัตรากำลัง 

1.2 กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน 
  1.3 กิจกรรมหลักการสรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได้) 

1.4 กิจกรรมหลักการสรรหาบุคลากร (งบประมาณแผ่นดิน) 
   1.5 กิจกรรมหลัก การจัดทำหนังสือรับรอง 
  1.6 กิจกรรมหลัก การลงเวลาปฏิบัติงาน 
  1.7 กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย  
  1.8 กิจกรรมหลัก การจัดทำส่ังเดินทางไปราชการ 
  1.9 กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากร 

2.. งานธุรการและสารบรรณ  
  2.1 กิจกรรมหลัก การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก และรับเรื่องจากนักศึกษา 
  2.2 กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ 

2.3 กิจกรรมหลัก  การรับจองห้อง  
3.งานอาคารและยานพาหนะ  

  3.1 กิจกรรมหลัก การบริการจัดทำบัตรจอดรถ   
4. งานการเงินและบัญชี  

           4.1 กิจกรรมหลัก การจัดทำโครงการ  
5. งานแผนและงบประมาณ  

  5.1 กิจกรรมหลัก การจัดทำแผน ระยะ 5 ปี และประจำปีงบประมาณ 
5.2 กิจกรรมหลัก การรายงานผลการดำเนินโครงการวาระสำคัญประจำปี (AGENDA) ทุกๆ
ไตรมาส 
5.3 กิจกรรมหลัก การจัดทำคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 
5.4 กิจกรรมหลัก  การรายงานผลการการพัฒนา / ปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานสู่การ
ปฏิบัติ 
5.5 กิจกรรมหลัก  การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจำเดือนผ่านระบบ
ติดตาม/ประเมินผล 
5.6 การรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพและแผนพัฒนาคุณภาพ 
Improvement ระดับคณะ 

 6. งานศิลปวัฒนธรรม  
  6.1 การบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 2.4.1  ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
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2.4.2 แบบฟอร์มแสดงวิธีการปฏิบัติงาน (ใหม่) 
 

 
  

วิธีการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุนวิชาการ 

ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน 
1.กองบริหารงานบุคคล
แจ้งปฏิทินการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี
งบประมาณ 

- เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เช่นทางระบบ Line, Facebook 

2.คณะจัดทำบันทึก 
ขอให้ดำเนินการ
อัปโหลดข้อมูลด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ใน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ 

- เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เช่นทางระบบ Line, Facebook 

3.บุคลากรดำเนินการ
ส่งข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์
ของงาน ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี
งบประมาณ 

- เพิ่มระบบการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที ่ทันสมัย  โดยนำ
ระบบ Google Drive มาใช้งาน ง่ายต่อการสืบค้น 

4.คณะบันทึกและ
นำเข้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
ในระบบ ERP 

- นำระบบ Erp (online) มาใช้งานในโอกาสท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ี  

5.คณะจัดทำบันทึกแจ้ง
กองบริหารงานบุคล
ประมวลผลการปฏิบัติ
ราชการ 

-ติดต่อประสานงานกับกองบริหารงานบุคคล ในช่องทางส่วนตัว LINE  

6.แจ้งบุลากรในสังกัด
รับทราบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

- เพิ่มช่องทางการสื ่อสารข้อมูลการรับทราบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เช่นทางระบบ LINE, FACEBOOK 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

 
3.1 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
  

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 
 

บทที่ 4 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 
4.1 เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 

1. เพิ่มช่องทางการส่ือสารข้อมูลปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ เช่นทางระบบ Line, Facebook 

2. เพิ่มระบบการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย โดยนำระบบ Google Drive มาใช้
งาน ง่ายต่อการสืบค้น 

 
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

1. กองบริหารงานบุคคลแจ้งปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
2. คณะจัดทำบันทึกขอให้ดำเนินการอัปโหลดข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ในการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจำปีงบประมาณ 
3. บุคลากรดำเนินการส่งข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี

งบประมาณ 
4. คณะบันทึกและนำเข้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในระบบ ERP 
5. คณะจัดทำบันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคลประมวลผลการปฏิบัติราชการ 
6. แจ้งบุลากรในสังกัดรับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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บทที่ 5 

ข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 
 
 การดำเนินงานในการจัดทำกระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุนวิชาการ มี
ข้อจำกัด และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน (เดิม) แนวทางการพัฒนา 
กองบริหารงานบุคคลแจ้ง
ปฏิทินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ 

-แจ้งเวียนปฏิทินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการรับทราบ ใน
ระบบ E-office 

- เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลปฏิทิน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เช่น
ทางระบบ Line, Facebook 

คณะจัดทำบันทึก 
ขอให้ดำเนินการอัปโหลด
ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ 

-จัดทำบันทึกข้อความการ
อัปโหลดข้อมูล การประเมินผล
การปฏิบัติราชการให้บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการรับทราบ ใน
ระบบ E-office  
 

- เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลปฏิทิน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เช่น
ทางระบบ Line, Facebook 

บุคลากรดำเนินการส่ง
ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ 

-บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
จัดส่งเอกสารข้อมูลด้าน
ผลสัมฤทธิ์ในระบบ E-office และ
นำส่งเอกสารที่ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

- เพิ่มระบบการจัดเก็บเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย โดย
นำระบบ Google Drive มาใช้งาน 

ง่ายต่อการสืบค้น 

คณะบันทึกและนำเข้า
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในระบบ 

ERP 

-งานบุคลากร ดำเนินการบันทึก
และนำเข้าข้อมูลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการท่ีเกี่ยวข้องลง
ระบบ ERP (Program) 

- นำระบบ Erp (online) มาใช้งานใน
โอกาสท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ี  

คณะจัดทำบันทึกแจ้งกอง
บริหารงานบุคล
ประมวลผลการปฏิบัติ
ราชการ 

-จัดทำบันทึกข้อความการ
ประมวลผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้กองบริหารงาน
บุคคล ในระบบ E-office 

-ติดต่อประสานงานกับกองบริหารงาน
บุคคล ในช่องทางส่วนตัว LINE  

แจ้งบุลากรในสังกัด
รับทราบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

-จัดทำบันทึกข้อความการ
รับทราบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการรับทราบ ใน
ระบบ E-OFFICE 
 

- เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลการ
รับทราบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ เช่นทางระบบ LINE, 
FACEBOOK 
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