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มุ่งเน้นในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ กระบวนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี 
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แนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและอ้างอิงได้ เพ่ือเอ้ืออํานวยในการปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทําให้สามารถจัดการภาระงาน บริหารงานและบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

                       ในการน้ี ผู้จัดทํา ขอขอบคุณหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรภายใน
คณะวิทยาการจัดการทุกท่านที่สนับสนุนการดําเนินการจัดทําคู่มือภาระงานกรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลัง 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ 2559-2562 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือเล่มน้ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไป และหน่วยงานอ่ืนๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะใช้คู่มือ
เล่มน้ีนําไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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ส่วนที่ 1 ประวัติ คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อหน่วยงาน 
             คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่ต้ัง 
            เลขที ่ 1  ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
            โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2160-1490 - 5 / 0-2160-1491 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้เริ่มก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งขณะน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ยังมีฐานะเป็น วิทยาลัยครูสวนสุนันทา และคณะวิทยาการจัดการใช้ช่ือว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ คณะทํางาน
ที่ร่วมกันก่อต้ังคณะวิชาประกอบด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จํานวน  3 ท่าน  คือ  อาจารย์รัชพิณ  รัชตะนาวิน , อาจารย์เชวง  แสนทวีสุข และอาจารย์
อภิชาต กําภูมิประเสริฐ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนอีก 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี จาก
คณะวิชาวิทยาศาสตร์และอาจารย์สมศัก ด์ิ ขาวลาภ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์เปรมจิตต์  สระวาสี เป็นหัวหน้าคณะทํางานในการ
ก่อต้ังวิทยาการจัดการ 

 ระยะแรกของโครงการก่อต้ังคณะน้ันได้ทดลองเปิดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษาก่อน 
หลังจากน้ันในปี พ.ศ. 2530 จึงดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป  
และในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2530  ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ คณะวิชาวิทยาการจัดการเป็น
ส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประกอบด้วยภาควิชา 5 ภาควิชาคือ 

                1. ภาควิชาการเงินและการบัญชี 
                          2. ภาควิชาการตลาด 
                          3. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
                          4. ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์ 
                          5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ปี 
ต่อเน่ือง และปริญญาตรี 4 ปี ในสายบริหารธุรกิจและการจัดการ สายนิเทศศาสตร์และสายอุตสาหกรรม
บริการ 

ในปี พ.ศ. 2538  ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 นับต้ังแต่น้ัน          
เป็นต้นมา คณะวิชาวิทยาการจัดการ ก็ได้เปลี่ยนช่ือเป็น คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหน่ึงใน
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

ในปี พ.ศ. 2539  คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในคณะจากการบริหารแบบ
ภาควิชาเป็นการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชา การจัดการ



ทั่วไป โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และในปีการศึกษา2543  มีโปรแกรมวิชา
เพ่ิมขึ้นอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะองค์กร จากสถาบันราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ในส่วนโครงสร้างของคณะวิทยาการจัดการ ได้เพ่ิมโปรแกรมวิชาอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการ
บัญชี 

ในปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้ทุกหน่วยงาน และ   
ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ มีโครงสร้างองค์กรใหม่ดังน้ี     

 1. โปรแกรมวิชา จํานวน 2 โปรแกรมวิชา 
        -  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 
        -  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
 2. สํานักงานคณะ 

           ในปี พ.ศ. 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรทุกหน่วยงานอีกคร้ังในส่วน คณะ
วิทยาการจัดการ ได้เปลี่ยนคําว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นคําว่า “กลุ่มสาขาวิชา” ในปีการศึกษา 2554  มีจํานวน
สาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 17 สาขาวิชา ดังน้ี 

       กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน 9 สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาการตลาด   
2. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
4. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร   
5. สาขาวิชาการบัญชี  
6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   
7. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   
8. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  
9. สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 
 

           กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จํานวน 8 สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาวารสารสนเทศ   
2. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร   
3. สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด   
4. สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์   
5. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง         
6. สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อสารการแสดง 
7. สาขาวิชาภาพเคล่ือนไหวและสื่อผสม   
8. สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ 

 
 



ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการก่อต้ังมาครบ 30 ปี มีคณบดีบริหารงานจํานวน 8 ท่าน คือ 
1.  อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาลี  (หัวหน้าคณะวิชา)    พ.ศ. 2530 – 2533 
2.  อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน (หัวหน้าคณะวิชา)    พ.ศ. 2533 – 2536 
3.  รองศาสตราจารย์อุไร   ถาวรายุศม์ (หัวหน้าคณะวิชา)    พ.ศ. 2536 – 2538  

      (คณบดีโดยตําแหน่ง) พ.ศ. 2538 – 2539  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักด์ิ  ขาวลาภ            (คณบดี)        พ.ศ. 2539 – 2542 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาพรรณ  กนิษฐนาคะ (คณบดี)      พ.ศ. 2542 – 2546 
6.  อาจารย์ทรงศักด์ิ  พิริยะกฤติ      (คณบดี)      พ.ศ. 2546 – 2549  
7.  อาจารย์ ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสด์ิ          (คณบดี)      พ.ศ. 2552 – 2556 

  8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา   (คณบดี)      พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ช้ันนําด้านบริหารจัดการและนิเทศศาสตร์ 

 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม
ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง 

 2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางธุรกิจ และนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการ
พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

 3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจ และนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและสังคมอย่าง
มีคุณภาพ เพ่ือยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs สู่สากล 

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและธํารงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐ- 

กิจฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen)  

 2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพ รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ 

SMEs ให้เข้มแข็ง 

 3 .  อนุรักษ์  พัฒนาให้บริการ  และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

 4. วิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่

ประชาคมอาเซียน และสากล 
 

เสาหลัก (Pillar) 
 ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นําสังคม (Wisdom, Alignment and Social Leadership) 

 

วัฒนธรรม (Culture) 



 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
คณะวิทยาการจัดการ ได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในด้าน "การนํา องค์กร" 

เพ่ือสร้างระบบพัฒนาองค์กรและบุคลากรของคณะ  ให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาองค์กรให้ บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

คณะจึงกําหนดค่านิยมองค์กรของคณะวิทยาการจัดการ "WHIP" เพ่ือให้บุคลากรทุกคน ใช้เป็นหลัก
คิดและปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานย่ิงขึ้น ดังน้ี 
 W (Wisdom & Creativity)   : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 

 H (Happiness & Loyalty)   : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

 I (Integration & Collaboration)   : บูรณาการ และความร่วมมือ 

 P (Professionalism)     : ความเป็นมืออาชีพ 

เป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ (Development Gloals) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 "บริหาร" ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 "วิจัย" การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม และการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 "เครือข่าย" การสร้างเครือข่าย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 "ประชาสัมพันธ์" การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์การ และส่งเสริม

การประชาสัมพันธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 "ก้าวไกล" การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและ

สากล 

 
 
 

 
 



ส่วนที่ 2 โครงสร้าง 
2.1 โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน 
 

 



2.2 โครงสร้างภาระงานของหน่วยงาน 
 

 
 
 
 



บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 102 คน 

 

ตําแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

รวม 
ประจํา ตามสัญญาจ้าง 

อาจารย์ 8 29 36 73 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 21 3 1 25 

รองศาสตราจารย์ (รศ.) 4 - - 4 

ศาสตราจารย์ (ศ.) - - - - 

รวม 33 32 37 102 

 

ระดับการศึกษา ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

รวม 
ประจํา ตามสัญญาจ้าง 

ปริญญาตรี - - 1 1 

ปริญญาโท 21 21 35 77 

ปริญญาเอก 12 11 1 24 

รวม 33 32 37 102 

 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 36 คน 

 

ระดับการศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

รวม ประจํา ตามสัญญา

จ้าง 

ต่ํากว่าปริญญาตรี - 1 - 2 3 

ปริญญาตรี - - 11 9 20 

ปริญญาโท 1 - 12 - 13 

รวม 1 1 23 11 36 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2559



ส่วนท่ี 3 นิยามหรือคําจํากัดความ 
 
1. คําบรรยายลักษณะงาน หรือ ใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) JD  

หมายถึง การระบุขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบงาน สามารถอธิบายข้ันตอน step-by-step 
ของกิจกรรมหลัก อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมรองได้ ระบุระยะเวลาในการทํางานของแต่ละขั้นตอนอย่าง
ละเอียด พร้อมทั้งสามารถระบุตัวช้ีวัดผลงานหลักได้ 

2. คู่มือปฏิบัติงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI  
หมายถึง การระบุงานที่ตนเองรับผิดชอบหรือมีหน้าที่ทํา โดยนําหัวข้อมาจาก JD กิจกรรมรอง มา

เขียน flow chart ให้เห็นรายละเอียดของงานท่ีปฏิบัติในเชิงลึกของตําแหน่งงานประกอบด้วย ขั้นตอน เวลา 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในตําแหน่งงานของตนได้อย่างถูกต้อง 

3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP  
หมายถึง การทํางานในภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้น ๆ โดยใช้อธิบายถึงงานหลัก ๆ ที่

นํามาจาก WI ซึ่งต้องระบุวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นขั้นตอน step-by-step และ flow chart อย่างละเอียด
เพ่ือให้เห็นกระบวนการและความสัมพันธ์กับฝ่ายอ่ืน ๆ รวมไปถึงเวลาในการทํางานทั้งหมดโดยการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน 
 

 



ส่วนที่ 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลังประจําปี 2559 - 2562 
 

4.1 กรอบภาระงาน 
ภาระงานตามโครงสร้าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ดังน้ี 

 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีทั้งหมด 9 งาน ประกอบด้วย 

1. งานธุรการและสารบรรณ  มีทั้งหมด 8 กิจกรรมหลัก   
      1.1 การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ (หนังสือราชการ/ในระบบ e-office) 
       1.2 การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/รับเรื่องจากนักศึกษา 
   1.3 การตรวจสอบเอกสาร 
   1.4 การติดตามเอกสารระหว่างดําเนินการ 
   1.5 การคัดแยกเอกสาร 
   1.6 การสร้างเส้นทางระบบ e-office 
  1.7 การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ (สําหรับงานคณบดี) 
  1.8 การตรวจสอบเอกสาร (เอกสารที่เข้าระบบ e-office ของคณบดี) 
2. งานประชาสัมพันธ์  มีทั้งหมด 10 กิจกรรมหลัก   
      2.1 การประกาศข่าวสาร 
       2.2 การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
   2.3 การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก 
   2.4 การถ่ายรูปกิจกรรม 
   2.5 การออกบูธ 
   2.6 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
  2.7 การตอบคําถามเบ้ืองต้นผู้มาติดต่อ 
  2.8 การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
  2.9 การวางแผนประชาสัมพันธ์ 
  2.10 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์ 
3. งาน IT / โสตฯ  มีทั้งหมด 8 กิจกรรมหลัก   
      3.1 การซ่อมบํารุงฮาร์ดแวร์-ซอฟแวร์-ดูแลอุปกรณ์ 
       3.2 การติดต้ังอุปกรณ์ใหม่ 
   3.3 งานระบบเครือข่าย 
   3.4 งานบริหารและจัดการเครื่องแม่ข่าย 
   3.5 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
   3.6 การเพ่ิมข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 
  3.7 การฝาก Link ไว้กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 
  3.8 งานบริหารและจัดการเครื่องแม่ข่าย 
4. งานอาคาร/ยานพาหนะ  มีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลัก   
  4.1 การยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ 
  4.2 การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา 



   4.3 การบริการการเรียนการสอน 
   4.4 การจองห้องประชุม 
   4.5 การจัดการระบบวงจรปิด 
   4.6 การตรวจสอบการใช้พลังงานเช้ือเพลิง 
   4.7 การระบบรักษาความปลอดภัย 
   4.8 การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์ 
   4.9 การตรวจสอบซ่อมบํารุง 
 5. งานบุคลากร มีทั้งหมด 10 กิจกรรมหลัก 
   5.1 การจัดทํากรอบอัตรากําลัง 
   5.2 การประเมินการปฏิบัติงาน 
   5.3 การสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้)   
   5.4 การจัดทําหนังสือรับรอง 
   5.5 การตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย 
   5.6 การลงเวลามาปฏิบัติงาน 
   5.7 การจัดทําคาํสั่งเดินทางไปราชการ 
   5.8 การพัฒนาบุคลากร 
   5.9 การจัดทําแบบประเมินก่อน / หลังการอบรม / สัมมนา 
   5.10 บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วม / การฝึกอบรม / พัฒนาบุคลากร 
6. งาน ISO มีทั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก 
   6.1 การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
   6.2 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก 
7. งานพัฒนาระบบ / ประเมินผลปฎิบัติราชการ มีทั้งหมด 1 กิจกรรมหลัก 
   7.1 การรายงานความก้าวหน้าของการปฎิบัติราชการประจําเดือนผ่านระบบติดตาม / 

ประเมินผล 
8. งานพัสดุ มีทั้งหมด 1 กิจกรรมหลัก 
   8.1 การจัดหาพัสดุ / จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP (บันทึกการอนุมัติใน ERP ของคณบดี) 
9. งานวิทยุ มีทั้งหมด 1 กิจกรรมหลัก 
   9.1 ดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 กรอบอัตรากําลัง 
 

แบบฟอร์ม 1. แบบฟอร์มสรุปภาระงาน/กรอบอัตรากําลัง  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 
ระยะเวลาท่ีใช้ (ปี) 

นาที ชั่วโมง วัน 
1 นายฉัตรชัย เลี้ยงบุญประคอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0 4 224 
2 นางสาวมาลัยพรรณ ปั้นทรัพย์ บุคลากร 1 6 403 
3 นางสุวิมล วจีทองรัตนา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 15 6 234 
4 นางสาวกันยากร สุจริตเนติการ นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ 20 4 252 
5 นางสาวพัชราภรณ์ สีลาดเลา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 26 6 314 
6 นายวรเชษฐ์ เอ่ียมม่ัน นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ 31 6 321 
7 นายวชิรศักด์ิ ถ่ินทวี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 20 2 245 

รวมภาระงาน 133 34 1993 
รวมภาระงานทั้งหมด 53 0 1998 

 
1. ภาระงานที่คํานวณได้ทั้งหมด 1998/230=8.686 
2. จํานวนบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน ทั้งหมด 7 คน 
3. สรุปกรอบอัตรากําลัง (จากแผนกรอบอัตรากําลังและตําแหน่งเพ่ิมใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 

ประจําปี 2559 - 2562) เพ่ิม 3 คน 
หมายเหตุ : 1 อัตรา – 230 วัน/ปี



แบบฟอร์ม 2. ตารางสรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังและตําแหน่งเพิม่ใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2559 – 2562 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

ฝ่าย ตําแหน่ง ระดับ 
จํานวน

บุคลากรที่
พึงมี 

บุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน ตําแหน่งเพิ่มใหม่ 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจํา 

พนง. 
ประจํา 

พนง. 
ราชการ 

พนง. 
ชั่วคราว 

รวม เพิ่ม ลด 
เพิ่มในปี 

2559 2560 2561 2562 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ    2   2       
 บุคลากร ปฏิบัติการ      1 1 1  1    
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ    1  1 2 1  1    
 นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ปฏิบัติการ    2   2 1  1    

รวม    5  2 7 3  3    



4.3 สรุปภาระงานของบุคลากร ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 
 
 
ชื่อ  ฉัตรชัย      นามสกุล  เลี้ยงบุญประคอง 
ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป     ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
หน่วยงาน  คณะวิทยาการจัดการ 
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
1. งาน IT 
 1.1 กิจกรรมหลัก การติดต้ังอุปกรณ์ใหม่  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 10 นาที/ 5 ช่ัวโมง/ 13 วัน 
 1.2 กิจกรรมหลัก การซ่อมบํารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์/ดูแลอุปกรณ์ 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 20 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 191 วัน 
 1.3 กิจกรรมหลัก งานระบบเครือข่าย 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 20 นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 13 วัน 
 1.4 กิจกรรมหลัก งานบริหารและจัดการเครื่องแม่ข่าย 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 40 นาที/ 5 ช่ัวโมง/ 1 วัน 
2. งาน ISO 
 1.1 กิจกรรมหลัก การจัดทําคู่มือการปฎิบัติงาน  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 30 นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 1 วัน 
 1.2 กิจกรรมหลัก การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ - ช่ัวโมง/ 2 วัน 
 
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จํานวน 0 นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 224 วัน 
 
 
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 
 
 
 
 

ลงนาม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง  ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ ลงนาม อาจารย์สมศักด์ิ  คล้ายสังข์ 
ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

   ผู้จัดทํา      ผู้ควบคุม              ผู้อนุมัติ 

 



แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 
 
 
ชื่อ นางสาวมาลัยพรรณ          นามสกุล  ป้ันทรัพย์ 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป            ตําแหน่ง  บุคลากร 
หน่วยงาน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
งานธุรการและสารบรรณ 
 1 กิจกรรมหลัก การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/รับเรื่อง 
      ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 20  นาที/ 6  ช่ัวโมง/  75 วัน 
 2 กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสาร 
       ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 20 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 75 วัน 
        3  กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ 
              ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน  15 นาที/ 3  ช่ัวโมง/ 24  วัน 
       4 กิจกรรมหลัก การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างดําเนินการ 
              ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน --  นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 7 วัน 
       5 กิจกรรมหลัก การคัดแยกเอกสาร 
              ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน  20 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 21 วัน 
        8  กิจกรรมหลัก  การสร้างเส้นทางระบบ e-office 
              ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน  -- นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 1 วัน 
 
สรุป  เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จํานวน 15 นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 206 วัน 
 
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง    ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป    ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
          ผู้จัดทํา         ผู้ควบคุม                  ผู้อนุมัติ 



แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 
 
 
ชื่อ นางสาวมาลัยพรรณ          นามสกุล  ป้ันทรัพย์ 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป            ตําแหน่ง  บุคลากร 
หน่วยงาน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
งานบุคลากร 
1 กิจกรรมหลัก การจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 31  นาที/ 6  ช่ัวโมง/ 6  วัน 
2 กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน -- นาที/ 4  ช่ัวโมง/ 10 วัน 
3 กิจกรรมหลัก การสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้) - กรณีลาออกและทดแทนอัตราเดิม –

กรณีรับตามกรอบอัตรากําลังที่พึงมี 
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน -- นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 15  วัน 

4  กิจกรรมหลัก  การจัดทําหนังสือรับรอง 
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 20 นาที/ 1 ช่ัวโมง/  19  วัน 

5  กิจกรรมหลัก  การลงเวลาปฏิบัติงาน 
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 55 นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 76 วัน 

6  กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย (ลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลา
พักผ่อน ลาบวช ลาไปเกณฑ์ทหาร ลาศึกษาต่อ ลาออก) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน -- นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 31 วัน 
7  กิจกรรมหลัก  การจัดทําสั่งเดินทางไปราชการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน -- นาที/ 1  ช่ัวโมง/  37 วัน 
 
สรุป  เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จํานวน 46 นาที/ 2 ช่ัวโมง/ 197 วัน 
 

 
 

 
 
 

ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง    ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป    ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
          ผู้จัดทํา         ผู้ควบคุม                  ผู้อนุมัติ 
 
 



แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 
 
ชื่อ นางสุวิมล    นามสกุล  วจีทองรัตนา 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป            ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน่วยงาน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
1. งาน ธุรการและสารบรรณ 
 1.1 กิจกรรมหลัก ตรวจสอบเอกสาร (เอกสารที่เข้าในระบบ e-office ของคณบดี)  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 40 นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 109 วัน 
 1.2 กิจกรรมหลัก การร่างพิมพ์เอกสารราชการ (สําหรับงานของคณบดี)         
          ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน  นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 2 วัน 
2. งาน พัสดุ 
 2.1 กิจกรรมหลัก การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP (เรื่อง/ปี) (บันทึกการอนุมัติ

ใน ERP ของคณบดี 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 10 นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 24 วัน 
3. งาน บุคลากร 
 3.1 กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากร 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 26 วัน 
 3.2 กิจกรรมหลัก การจัดทําแบบประเมิน ก่อน/หลังการอบรม/สัมมนา   
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 30 นาที/ 7 ช่ัวโมง/ 2 วัน 
       3.3 กิจกรรมหลัก บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วม/การฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร (ต่อคน/ต่องาน) 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 55 นาที/ 1 ช่ัวโมง/  38 วัน 
4. งาน ISO 9001 
 4.1 กิจกรรมหลัก การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ - ช่ัวโมง/ 3 วัน 
 4.2 กิจกรรมหลัก การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ - ช่ัวโมง/ 4 วัน 
5. งาน งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
 5.1 กิจกรรมหลัก การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจําเดือนผ่านระบบ

ติดตาม/ประเมินผล 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ - ช่ัวโมง/ 24 วัน 
 
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จํานวน 15 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 234 วัน 
 

ลงนาม นางสุวิมล  วจีทองรัตนา ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
      ผู้จัดทํา         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 



แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 
 
 
ชื่อ  นางสาวกันยากร     นามสกุล  สุจริตเนติการ 
ฝ่าย   บริหารงานทั่วไป                    ตําแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ 
หน่วยงาน  คณะวิทยาการจัดการ 
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 

1. งาน ประชาสัมพันธ์ 
 1.1 กิจกรรมหลัก ประกาศข่าวสาร 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 30 นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 48 วัน 
 1.2 กิจกรรมหลัก  การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ - ช่ัวโมง/ 30 วัน 
 1.3 กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 40 นาที/ 2  ช่ัวโมง/ - วัน 
 1.4 กิจกรรมหลัก การถ่ายรูปกิจกรรม 

ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 17 วัน 
 1.5 กิจกรรมหลัก การออกบูท 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน  -  นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 12 วัน 
 1.6 กิจกรรมหลัก การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ - ช่ัวโมง/ 50 วัน 
 1.7 กิจกรรมหลัก การตอบคําถามเบ้ืองต้นผู้มาติดต่อ 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 40 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 10 วัน 
 1.8 กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 20 นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 47 วัน 
 1.9 กิจกรรมหลัก การวางแผนประชาสัมพันธ์  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 1 วัน 
 1.10 กิจกรรมหลัก การลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์ 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 30 นาที/ 5 ช่ัวโมง/ 19 วัน 
2. งาน  วิทยุกระจายเสียง 
          2.1 กิจกรรมหลัก ดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียง  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 40 นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 40 วัน 
 
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จํานวน  20 นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 252 วัน 
 

ลงนาม น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง      ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป      ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
     ผู้จัดทํา         ผู้ควบคุม                     ผู้อนุมัติ 



แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 
 
ชื่อ นางสาวพัชราภรณ์   นามสกุล สีลาดเลา  
ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป     ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน่วยงาน  คณะวิทยาการจัดการ  
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
1. งาน IT / โสตฯ  
 1.1 กิจกรรมหลัก  การจองห้องประชุม  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ - ช่ัวโมง/ 24 วัน 
 1.2 กิจกรรมหลัก  การบริการการเรียนการสอน  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/  4 ช่ัวโมง/ 128 วัน 
 1.3 กิจกรรมหลัก  การยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 138 วัน 
 
 

2. งาน  อาคาร/ยานพาหนะ  
 2.1 กิจกรรมหลัก  การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 3 วัน 
 2.2 กิจกรรมหลัก การจัดการระบบวงจรปิด  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 36 นาที/ - ช่ัวโมง/ 3 วัน 
 2.3 กิจกรรมหลัก การตรวจสอบการใช้พลังงานเช้ือเพลิง  

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 13 วัน 
 2.4 กิจกรรมหลัก  การระบบรักษาความปลอดภัย  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 1 วัน 
 2.5 กิจกรรมหลัก  การตรวจสอบซ่อมบํารุง  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 50 นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 2 วัน 
 2.6 กิจกรรมหลัก  การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ - ช่ัวโมง/ - วัน 
 

 
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จํานวน 26 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 314 วัน 
 
 
 
 

ลงนาม น.ส.พัชราภรณ์  สีลาดเลา ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง      ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป      ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
         ผู้จัดทํา       ผู้ควบคุม                     ผู้อนุมัติ 



แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 
 
 
ชื่อ นายวรเชษฐ์     นามสกุล เอ่ียมมั่น  
ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
หน่วยงาน   คณะวิทยาการจัดการ  
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
1. งาน  IT / โสตฯ  
 1.1 กิจกรรมหลัก  การจองห้องประชุม  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ - ช่ัวโมง/ 24 วัน 
 1.2 กิจกรรมหลัก  การบริการการเรียนการสอน  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 128 วัน 
 1.3 กิจกรรมหลัก  การยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน  - นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 138 วัน 
 

2. งาน  อาคาร/ยานพาหนะ  
 2.1 กิจกรรมหลัก การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 3 วัน 
 2.2 กิจกรรมหลัก  การจัดการระบบวงจรปิด  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 36 นาที/ - ช่ัวโมง/ 3 วัน 
 2.3 กิจกรรมหลัก  การตรวจสอบการใช้พลังงานเช้ือเพลิง  

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 13 วัน 
 2.4 กิจกรรมหลัก  การระบบรักษาความปลอดภัย   
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 1 วัน 
 2.5 กิจกรรมหลัก  การตรวจสอบซ่อมบํารุง  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 50 นาที/ 5 ช่ัวโมง/ 10 วัน 
 2.6 กิจกรรมหลัก  การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 5 นาที/ 3 ช่ัวโมง/ - วัน 
 
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จํานวน 31 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 321 วัน 

 
 
 
 

ลงนาม นายวรเชษฐ์   เอ่ียมม่ัน ลงนาม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
   ผู้จัดทํา         ผู้ควบคุม                         ผู้อนุมัติ 



แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 
 
 
ชื่อ นายวชิรศักด์ิ     นามสกุล ถิ่นทวี  
ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
หน่วยงาน   คณะวิทยาการจัดการ  
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
1. งาน IT 
 1.1 กิจกรรมหลัก การติดต้ังอุปกรณ์ใหม่  

    ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 10 นาที/ 5 ช่ัวโมง/ 13 วัน  
   1.2 กิจกรรมหลัก การซ่อมบํารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์/ดูแลอุปกรณ์  

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 20 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 191 วัน 
1.1 กิจกรรมหลัก งานระบบเครือข่าย  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 20 นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 13 วัน 
1.2 กิจกรรมหลัก การเพ่ิมข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ 2 ช่ัวโมง/ 14 วัน 
1.3 กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ - ช่ัวโมง/ 2 วัน 
  
2. งาน การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 2.1 กิจกรรมหลัก การฝาก Link ไว้กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ 2 ช่ัวโมง/ 6 วัน 
 

3. งาน  ISO 
 3.1 กิจกรรมหลัก การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน 30 นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 1 วัน 
 3.2 กิจกรรมหลัก การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก  
  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน - นาที/ - ช่ัวโมง/ 2 วัน 
 

 
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จํานวน 20 นาที/ 2 ช่ัวโมง/ 245 วัน 
 

 
 
 

ลงนาม นายวชิรศักด์ิ  ถ่ินทวี  ลงนาม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
   ผู้จัดทํา         ผู้ควบคุม                         ผู้อนุมัติ 



 

 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานธุรการและสารบรรณ 
ชื่อ นางสาวมาลัยพรรณ        นามสกุล ปั้นทรัพย์    รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - AC - 01 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป         งานธุรการและสารบรรณ    กิจกรรมหลัก การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/รับเรื่องจากนักศึกษา 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ   อ.สมศักดิ์   นามสกุล  คล้ายสังข์     ตําแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน ความถี่ (ปี) ปริมาณ/
คุณภาพ 

นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-
ออก/รับเรื่อง 
- หน่วยนับ : ฉบับ 
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี 

 

2.1.1ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร 
       1) ออกเลขที่รับเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างวัน 
       2) ออกเลขที่ส่งเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างวัน 

-  
15940 

 
 

 
เ ล ข ที่ รั บ
เอกสาร 
 
เ ล ข ที่ ส่ ง
เอกสาร 

 
1 

   
 
 
 
 

2.1.2 รับเรื่อง/เอกสารจากนักศึกษา 
       1) ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารแนบต่าง ๆ 
       2) สแกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ สร้าง
เส้นทางถึงผู้เกี่ยวข้อง 
       3) ติดตามประสานงานจนเอกสารนั้นเสร็จสิ้น
กระบวนการแจ้งนักศึกษา/ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

-  
15940 

 

เอ ก ส า ร เ ข้ า
ร ะ บ บ ต า ม
เส้นทาง 

 
1 

  

รวม 2    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 20 6 75  

 



 

 

 
 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ทํางานด้านงานสารบรรณ มีความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office  
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน  20 นาที/   6 ชั่วโมง/ 75  วัน 

 

ลงนาม .............................................             ลงนาม ........................................................               ลงนาม .................................................... 
              (นางสาวมาลยัพรรณ  ปั้นทรัพย์)                      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)               (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
       ตําแหน่ง บุคลากร                        ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                         ผู้จัดทํา                  ผู้ควบคุม                                                      ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/รับเรือ่งจากนักศึกษา 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.มาลัยพรรณ นามสกุล ป้ันทรัพย์      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - AC - 01 

งาน ธุรการและสารบรรณ    กิจกรรมหลัก การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/รับเรื่องจากนักศึกษา 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

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

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร 
         1) ออกเลขที่รับเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวัน 
         2) ออกเลขที่ส่งเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวัน  
    3.2 รับเรื่อง/เอกสารจากนักศึกษา 
          1) ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารแนบต่างๆ    
          2) สแกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ สร้างเส้นทางถึงผู้เก่ียวข้อง 
          3) ติดตามประสานงานจนเอกสารน้ันเสร็จสิ้นกระบวนการแจ้งนักศึกษาทราบ 
 

 
 
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 
 

 

 

 



 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 20 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 75 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ป้ันทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 
 



จนท.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป หวัหน้าสํานกังาน คณบดี บคุคลเกี่ยวข้อง นาที ชม. วัน

 

1.

2.

 

การลงทะเบียนรับเอกสาร

รับเรื่อง/เอกสารจากนกัศกึษา

1

1

2

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  น.ส. มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง บุคลากร

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการ
ลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-
ออก / รับเรื่องจากนักศึกษา

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   งาน ธุรการและสารบรรณ       กิจกรรมหลัก การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/รับเรื่องจากนักศึกษา      ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......2.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 เอกสารได้รับ
การลงทะเบียน

หน่วยงานภายนอก ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ลงทะเบียนรับ-ส่ง

กลั่นกรอง/ตรวจสอบ/
เกษียณหนังสอื

เอกสารส่งเข้าหน่วยงาน 

พิจารณาสัง่การ/ลงนาม/

ถึงผู้ เกี่ยวข้อง
ดําเนินการตามที่สัง่การ

เอกสารส่งเข้าหน่วยงาน 

ตรวจสอบ

ความถกูต้อง และแสกน

เอกสารเข้าระบบ

ลงทะเบียนรับ กลั่นกรอง/ตรวจสอบ/
เกษียณหนังสอื

พิจารณาสัง่การ/ลงนาม/

ถึงผู้ เกี่ยวข้อง

พิจารณาสัง่การ/ลงนาม/

ถึงผู้ เกี่ยวข้อง

WI-FMS-GA-AC-01



 

 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

   งานธุรการและสารบรรณ 
ชื่อ นางสาวมาลัยพรรณ                                      นามสกุล ปั้นทรัพย์      รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - AC - 02 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป                                       งาน  ธุรการและสารบรรณ                          กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ   อ.สมศักดิ์   นามสกุล  คล้ายสังข์     ตําแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไดร้ับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่(ปี) ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การตรวจสอบเอกสาร 2.1.1 วิเคราะห์/กลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหาร - 15940 - 1    
 
 

- หน่วยนับ : ฉบับ 
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี 

2.1.2ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารแนบ หากไม่
ถูกต้อง (ส่งผิดหน่วยงาน ไม่แนบเอกสาร หรือพิมพ์ผิด) 
ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องดําเนินการให้ถูกต้องและ
ตีเรื่องกลับทันที 

- 15940 - ลงทะเบียนรับ
เอกสารที่ถูกต้อง  
- ตีกลับเอกสารที่
ผิดพลาด 

1   

        
รวม 2    

รวมระยะเวลาทั้งหมด 20 6 75  
 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
 
 



 

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ทํางานด้านงานสารบรรณ มีความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office  
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน  20 นาที/ -6 ชั่วโมง/ 75  วัน 

 

 

 

ลงนาม .............................................             ลงนาม ........................................................               ลงนาม .................................................... 
              (นางสาวมาลยัพรรณ  ปั้นทรัพย์)                      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)               (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
       ตําแหน่ง บุคลากร                        ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                         ผู้จัดทํา                  ผู้ควบคุม                                                      ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.มาลัยพรรณ นามสกุล ป้ันทรัพย์      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - AC - 02 

งาน ธุรการและสารบรรณ       กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อง  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามข้ันตอนวิธีการปฏิบัติ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 วิเคราะห์/กลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหาร 
    3.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารแนบ หากไม่ถูกต้อง (ส่งผิดหน่วยงาน ไม่แนบเอกสาร หรือพิมพ์ผิด) ติดต่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องดําเนินการให้ถูกต้องและตีเรื่องกลับทันท ี
 

 
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 20 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 75 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 
 
 
ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ป้ันทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 



จนท.บริหารงานทัว่ไป หวัหน้าสํานกังาน คณบดี ผู้ เกี่ยวข้อง นาที ชม. วัน

1 วิเคราะห์กลัน่กรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหาร 1

2 ตรวจสอบความถกูต้องและเอกสารแนบ หาก

ไมถ่กูต้อง(ส่งผิดหน่วยงาน ไมแ่นบเอกสาร 

หรือพิมพ์ผิด) ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

ดําเนินการให้ถกูต้องและตีเรื่องกลบัทนัที
 

1

2

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  น.ส. มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง บุคลากร

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ฝ่าย.....บริหารงานทั่วไป........      งาน...ธุรการและสารบรรณ...      กิจกรรมหลัก ..การตรวจสอบเอกสาร        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน...... ชั่วโมง..2......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 บันทึก
ข้อความใน
ระบบได้รับ
การตรวจสอบ

นกัศึกษา/หน่วยงานภายนอก ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการ
ตรวจสอบเอกสาร1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

พิจารณา/วิเคราะห์/เกษียณ

ลงนามสัง่การตรวจสอบเอกสารใหม่

WI-FMS-GA-AC-02



 

 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานธุรการและสารบรรณ 
ชื่อ นางสาวมาลัยพรรณ                            นามสกุล       ปั้นทรัพย์            รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - AC - 03 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป                          งาน  ธุรการและสารบรรณ            กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ   อ.สมศักดิ์   นามสกุล  คล้ายสังข์     ตําแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่(ปี) ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

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

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

- 685 หนังสือราชการ 13    
 
 
 
 2.1.2 กําหนดเส้นทางถึงหน่วยงานต่างๆที่รับเรื่อง 

 
- 685 เส้นทางการ     

ส่งเอกสาร 
 

1   

2.1.3 ติดตามทวงถามและประสานงานในกรณี เกิด
ปัญหา หรือเอกสารเร่งด่วน 

- 685  1   

รวม 15    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 15 3 24  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   



 

 

 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ทํางานด้านงานสารบรรณ มีความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office  
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน   15 นาที/  3  ชั่วโมง/  24  วัน 

 

 

 

ลงนาม .............................................             ลงนาม ........................................................               ลงนาม .................................................... 
              (นางสาวมาลยัพรรณ  ปั้นทรัพย์)                      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)               (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
       ตําแหน่ง บุคลากร                        ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                         ผู้จัดทํา                  ผู้ควบคุม                                                      ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ ์โต้ตอบหนังสอื 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.มาลัยพรรณ นามสกุล ป้ันทรัพย์      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - AC - 03 

งาน ธุรการและสารบรรณ       กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามข้ันตอนวิธีการปฏิบัติ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ร่าง-พิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(บันทึกข้อความ หนังสือราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศ ประชุม และอ่ืนๆ ) 
    3.2 กําหนดเส้นทางถึงหน่วยงานต่างๆท่ีรับเรื่อง 
    3.3 ติดตามทวงถามและประสานงานในกรณีเกิดปัญหา หรือเอกสารเร่งด่วน 
 

 
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 15   นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 24 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 
 
 
ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ป้ันทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 



จนท.บริหารงานทัว่ไป หวัหน้าสํานกังาน คณบดี ผู้เกี่ยวข้อง นาที ชม. วัน

1 ร่าง-พิมพ์ หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (บนัทกึ

ข้อความ หนงัสือราชการ ระเบียบ ข้อบงัคับ 

คําสัง่ ประกาศ ประชุม และอื่นๆ)

13

2 กําหนดเส้นทางถึงหนว่ยงานต่างๆที่รับเรื่อง

 

1

3 ติดตามทวงถามและประสานงานในกรณีเกิด

ปัญหาหรือเอกสารเร่งด่วน

1

ร้อยละ 100 บนัทกึข้อความ

รวม 15 - -

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  น.ส. มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง บุคลากร

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการร่าง
พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

บนัทกึข้อความความถูกต้องบนัทกึข้อความ

ฝ่าย.....บริหารงานทั่วไป........      งาน...ธุรการและสารบรรณ.....      กิจกรรมหลัก ..การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ...        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน...... ชั่วโมง...15......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 บันทึกข้อความ

นกัศึกษา/หนว่ยงานภายนอก ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

จัดพิมพ์

ตรวจสอบเบือ้งต้น ลงนาม

รับเอกสาร

WI-FMS-GA-AC-03



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

   งานธุรการและสารบรรณ 
ชื่อ นางสาวมาลัยพรรณ                                                นามสกุล ปั้นทรัพย์                 รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - AC - 04 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป                                               งาน  ธุรการและสารบรรณ            กิจกรรมหลัก การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างดําเนินการ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ   อ.สมศักดิ์   นามสกุล  คล้ายสังข์     ตําแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่าง
ดําเนินการ 
- หน่วยนับ : ฉบับ 
- สถิติย้อนหลัง 6 เดือน 

2.1.1 ตรวจสอบเส้นทางเอกสารติดปัญหา ซองเอกสาร
อยู่ที่ใด หรือค้นหา ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

- 1500 สถานะของเอกสาร 1    
 

2.1.2 ประสานงาน/ติดตาม ให้เอกสารถึงผู้รับโดยเร็ว 
 

- 1500  
- 

1   

รวม 2    
รวมระยะเวลาทั้งหมด - 1 7  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
 
 
 
 
 
 



 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ทํางานด้านงานสารบรรณ มีความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office  
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน --  นาที/ 1  ชัว่โมง/ 7  วัน 

 

ลงนาม .............................................             ลงนาม ........................................................               ลงนาม .................................................... 
              (นางสาวมาลยัพรรณ  ปั้นทรัพย์)                      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)               (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
       ตําแหน่ง บุคลากร                        ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                         ผู้จัดทํา                  ผู้ควบคุม                                                      ผู้อนุมัต ิ 
 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างดําเนินการ  
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.มาลัยพรรณ นามสกุล ป้ันทรัพย์      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - AC - 04 

งาน ธุรการและสารบรรณ     กิจกรรมหลัก การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างดําเนินการ 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามข้ันตอนวิธีการปฏิบัติ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ตรวจสอบเส้นทางเอกสารติดปัญหา ซองเอกสารอยู่ที่ใด หรือค้นหา ในระบบอิเล็กทรอนิกส ์
    3.2 ประสานงาน/ติดตาม ให้เอกสารถึงผูร้ับโดยเร็ว 
     
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 7 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 
 
 

 

ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ป้ันทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 



จนท.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป หวัหน้าสํานกังาน คณบดี บคุคลเกี่ยวข้อง นาที ชม. วัน

 

1.

2.

 

ตรวจสอบเส้นทางเอกสารติดปัญหา ซอง

เอกสารอยู่ที่ใด หรือค้นหาในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ประสานงาน/ติดตามให้เอกสารถงึผู้ รับ

โดยเร็ว

2 - -

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  น.ส. มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง บุคลากร

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   งาน ธุรการและสารบรรณ       กิจกรรมหลัก การค้นหาติดตามเอกสารระหว่างดําเนินการ      ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ...........วัน............. ชั่วโมง.......2.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 สามารถ
ติดตาม
เอกสารให้กับ
ผู้รับบริการได้

หน่วยงานภายนอก ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน

บนัทึกข้อความ

กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการค้นหา
ติดตามเอกสารระหว่างการ
ดําเนินการ

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ตรวจสอบ/ค้นหา

ดําเนินการตามที่สัง่การ

WI-FMS-GA-AC-04



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

   งานธุรการและสารบรรณ 
ชื่อ  นางสาวมาลัยพรรณ                          นามสกุล ปั้นทรัพย์                       รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - AC - 05 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป                     .    งาน  ธุรการและสารบรรณ              . กิจกรรมหลัก การคัดแยกเอกสาร 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ   อ.สมศักดิ์   นามสกุล  คล้ายสังข์     ตําแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การคัดแยกเอกสาร 
(แยกเอกสารในระบบเข้าตู้) 
- หน่วยนับ : ฉบับ/วัน 
- สถิติย้อนหลัง 6 เดือน 

2.1.1สร้างตู้เก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

- 15 ตู้ ตู้ใส่เอกสารใน
ระบบ 

5    
 

2.1.2 นําเอกสารเก็บเข้าตู้เก็บเอกสารในฝ่ายของตนเอง
(หลังเลิกงานของทุกวัน) เพื่อการค้นหาได้ง่ายขึ้น 

- 230 ตู้เอกสารแยก
ประเภทเอกสาร 

30   

2.1.3 พิมพ์เอกสารที่สําคัญเก็บใส่แฟ้มเก็บไว้เผื่อระบบ
ขัดข้อง 

- 230 เอกสารสําคัญที่
ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

10 
 

   

รวม 45 - -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 20 6 21  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
  

 
 

 

   
 
 
 



 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ทํางานด้านงานสารบรรณ มีความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office  
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน   20  นาที/  6  ชั่วโมง/  21 วัน 

 

ลงนาม .............................................             ลงนาม ........................................................               ลงนาม .................................................... 
              (นางสาวมาลยัพรรณ  ปั้นทรัพย์)                      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)               (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
       ตําแหน่ง บุคลากร                        ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                         ผู้จัดทํา                  ผู้ควบคุม                                                      ผู้อนุมัต ิ 
 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การคัดแยกเอกสาร  
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.มาลัยพรรณ นามสกุล ป้ันทรัพย์      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - AC - 05 

งาน ธุรการและสารบรรณ       กิจกรรมหลัก การคัดแยกเอกสาร 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 

 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามข้ันตอนวิธีการปฏิบัติ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 สร้างตู้เก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    3.2 นําเอกสารเก็บเข้าตู้เก็บเอกสารในฝ่ายของตนเอง(หลังเลิกงานของทุกวัน) เพ่ือการค้นหาได้ง่ายขึ้น 
    3.3  ปริ้นเอกสารที่สําคัญเก็บใส่แฟ้มเก็บไว้เผื่อระบบขัดข้อ 
 
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 20 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 21 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 
 
ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ป้ันทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 



จนท.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป หวัหน้าสํานกังาน คณบดี บคุคลเกี่ยวข้อง นาที ชม. วัน

1 สร้างตู้ เก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5

 

2.

3.

 

นําเอกสารเก็บเข้าตู้ เก็บเอกสารในฝ่าย

ของตนเอง (หลงัเลิกงานของทกุวนั) เพื่อ

การค้นหาได้ง่ายขึน้

พิมพ์เอกสารที่สําคญัเก็บใส่แฟ้มไว้เผื่อ

ระบบขดัข้อง

 

30

10

45

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  น.ส. มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง บุคลากร

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการคัด
แยกเอกสาร

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   งาน ธุรการและสารบรรณ       กิจกรรมหลัก การคัดแยกเอกสาร      ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......45.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 การบริหาร
จัดการ
เอกสารที่เป็น
ระบบและ
เป็นหมวดหมู่

หน่วยงานภายนอก ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

สร้างตู้ เอกสารสาร

พิมพ์เข้าแฟ้ม

นําเอกสารเข้าตู้ เก็บแยก

WI-FMS-GA-AC-05



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

   งานธุรการและสารบรรณ 
ชื่อ นางสาวมาลัยพรรณ                                       นามสกุล  ปั้นทรัพย์                                        รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - AC - 08 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป                                       งาน  ธุรการและสารบรรณ                                    กิจกรรมหลัก การสร้างเส้นทางระบบ e-office  
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ   อ.สมศักดิ์   นามสกุล  คล้ายสังข์     ตําแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ (ปี) ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2 .1การส ร้าง เส้ นท างระบบ  e-
officeระดับคณะ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 1 ปี 
 

2.1.1จัดทําเส้นทางมาตรฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับหน่วยงานเอง 

- 12 เส้นทางมาตรฐาน
หน่วยงาน 

20    

2.1.2 จัดทําเส้นทางแบบกระจายและอื่นๆ ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- 12 เส้นทางแบบ
กระจายของตนเอง 

20   

รวม 40 - -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด  1 1  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ทํางานด้านงานสารบรรณ มีความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office  
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน   -  นาที/ 1   ชั่วโมง/  1 วัน 

 

 

ลงนาม .............................................             ลงนาม ........................................................               ลงนาม .................................................... 
              (นางสาวมาลยัพรรณ  ปั้นทรัพย์)                      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)               (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
       ตําแหน่ง บุคลากร                        ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                         ผู้จัดทํา                  ผู้ควบคุม                                                      ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การสรา้งเสน้ทางระบบ E-office  
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.มาลัยพรรณ นามสกุล ป้ันทรัพย์      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - AC - 08 

งาน ธุรการและสารบรรณ       กิจกรรมหลัก การสร้างเส้นทางระบบ E-office 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามข้ันตอนวิธีการปฏิบัติ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1  จัดทําเส้นทางมาตรฐานในระบบอิเล็กทรอนิกสส์ําหรับหน่วยงานเอง 
    3.2  จัดทําเส้นทางแบบกระจายและอ่ืนๆ ในระบบอิเล็กทรอนิกส ์
 
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 
                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ 1  ช่ัวโมง/ 1 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 
 
 
ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ป้ันทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 



จนท.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป หวัหน้าสํานกังาน คณบดี บคุคลเกี่ยวข้อง นาที ชม. วัน

1
จดัทําเส้นทางมาตรฐานในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์
20

2
จดัทําเส้นทางแบบกระจ่ายและอื่นๆ ใน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์
20

40

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  น.ส. มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง บุคลากร

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   งาน ธุรการและสารบรรณ       กิจกรรมหลัก การสร้างเส้นทางระบบ e- office    ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......40.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 เส้นทาง
เอกสารใน
ระบบ 
e-office

หน่วยงานภายนอก ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการสร้าง
เส้นทางในระบบ e-office

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เส้นทางมาตรฐาน

เส้นทางแบบกระจาย

WI-FMS-GA-AC-08



 

 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

   งานธุรการและสารบรรณ 
ชื่อ …………นางสุวิมล……………………………………….........  นามสกุล ................วจีทองรัตนา......................................... รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - AC - 09 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................  งาน  ธุรการและสารบรรณ................................................. กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสาร………………………………………………… 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..........อาจารย์สมศักดิ์........................ นามสกุล …………คล้ายสังข์……………………………….…………….  ตําแหน่ง ………รองคณบดีฝ่ายบริหาร..………………………………. 
 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ (ปี) ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การตรวจสอบเอกสาร 2.1.1 วิเคราะห์/กลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหาร - 9200 - 3    
 

100 
- หน่วยนับ : ฉบับ : ปี 
(จํานวนเอกสารที่เข้าในระบบ 
e-office ของคณบดี) 

2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารแนบ หากไม่
ถูกต้อง (ส่งผิดหน่วยงาน ไม่แนบเอกสาร หรือพิมพ์ผิด) 
ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องดําเนินการให้ถูกต้องและ
ตีเรื่องกลับทันที 

- 9200 - ลงทะเบียนรับ
เอกสารที่ถูกต้อง  
- ตีกลับเอกสารที่
ผิดพลาด 

2   

        
รวม 5    

รวมระยะเวลาทั้งหมด 40 3 109  
 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
 
 



 

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ทํางานด้านงานสารบรรณ มีความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office  
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน...40... นาที/ ...3... ชั่วโมง/ ...109... วัน 

 

 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
        (นางสุวิมล  วจีทองรัตนา)          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                ผูจ้ดัทํา           ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสาร (เอกสารทีเ่ขา้ในระบบ e-office ของคณบดี) 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ นางสุวิมล นามสกุล วจีทองรัตนา       รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - AC - 09 

งาน ธุรการและสารบรรณ   กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสาร (เอกสารที่เข้าในระบบ e-office ของคณบดี) 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อง  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามข้ันตอนวิธีการปฏิบัติ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 วิเคราะห์/กลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหาร 
    3.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารแนบ หากไม่ถูกต้อง (ส่งผิดหน่วยงาน ไม่แนบเอกสาร หรือพิมพ์ผิด) ติดต่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องดําเนินการให้ถูกต้องและตีเรื่องกลับทันท ี
 

 
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 40  นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 109 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 
 
ลงนาม นางสวิุมล  วจีทองรตันา  ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 



จนท.บริหารงานทัว่ไป หวัหน้าสํานกังาน คณบดี ผู้ เกี่ยวข้อง นาที ชม. วัน

1 วิเคราะห์กลัน่กรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหาร 1

2 ตรวจสอบความถกูต้องและเอกสารแนบ หาก

ไมถ่กูต้อง(ส่งผิดหน่วยงาน ไมแ่นบเอกสาร 

หรือพิมพ์ผิด) ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

ดําเนินการให้ถกูต้องและตีเรื่องกลบัทนัที
 

1

2

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  น.ส. สุวิมล  วจีทองรัตนา

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการ
ตรวจสอบเอกสารในระบบ 
eoffice ของคณบดี

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ฝ่าย.....บริหารงานทั่วไป........      งาน...ธุรการและสารบรรณ...      กิจกรรมหลัก ..การตรวจสอบเอกสาร        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน...... ชั่วโมง..2......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 เอกสารใน
ระบบ 
eoffice ของ
คณบดีได้รับ
การตรวจสอบ

นกัศึกษา/หน่วยงานภายนอก ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

พิจารณา/วิเคราะห์/เกษียณ

ลงนามสัง่การตรวจสอบเอกสารใหม่

WI-FMS-GA-AC-09



 

 

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานธุรการและสารบรรณ 
ชื่อ ………นางสุวิมล…………………………………….........  นามสกุล .........วจีทองรัตนา................................. รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - AC - 10 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................  งาน  ธุรการและสารบรรณ................................................. กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ.……………………………………… 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............อาจารย์สมศักดิ์.......................... นามสกุล …………คล้ายสังข์………………………….…………….  ตําแหน่ง ………รองคณบดีฝ่ายบริหาร…..………………………………. 
 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ (ปี) ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ 
- หน่วยนับ : ฉบับ :  ปี 
(สําหรับงานของคณบดี) 

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

- 60 หนังสือราชการ 13    
 
 

100 
 2.1.2 กําหนดเส้นทางถึงหน่วยงานต่างๆที่รับเรื่อง 

 
- 60 เส้นทางการ     

ส่งเอกสาร 
 

1   

2.1.3 ติดตามทวงถามและประสานงานในกรณี เกิด
ปัญหา หรือเอกสารเร่งด่วน 

- 60  1   

รวม 15  - -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด - 1 2  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   



 

 

 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ทํางานด้านงานสารบรรณ มีความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office  
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน ..... นาที/ ...1.. ชั่วโมง/ ...2.... วัน 

 

 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
        (นางสุวิมล  วจีทองรัตนา)          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                ผูจ้ดัทํา           ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 
 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ ์โต้ตอบหนังสอื (สําหรับงานคณบดี) 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ นางสุวิมล นามสกุล วจีทองรัตนา       รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - AC - 10 

งาน ธุรการและสารบรรณ     กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ (สําหรับงานคณบดี) 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อง  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามข้ันตอนวิธีการปฏิบัติ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ร่าง-พิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(บันทึกข้อความ หนังสือราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศ ประชุม และอ่ืนๆ ) 
    3.2 กําหนดเส้นทางถึงหน่วยงานต่างๆท่ีรับเรื่อง 
    3.3 ติดตามทวงถามและประสานงานในกรณีเกิดปัญหา หรือเอกสารเร่งด่วน 
 

 
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน -   นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 2 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 
 
 
ลงนาม นางสวิุมล  วจีทองรตันา  ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 



จนท.บริหารงานทัว่ไป หวัหน้าสํานกังาน คณบดี ผู้เกี่ยวข้อง นาที ชม. วัน

1 ร่าง-พิมพ์ หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (บนัทกึ

ข้อความ หนงัสือราชการ ระเบียบ ข้อบงัคับ 

คําสัง่ ประกาศ ประชุม และอื่นๆ)

13

2 กําหนดเส้นทางถึงหนว่ยงานต่างๆที่รับเรื่อง

 

1

3 ติดตามทวงถามและประสานงานในกรณีเกิด

ปัญหาหรือเอกสารเร่งด่วน

1

ร้อยละ 100 บนัทกึข้อความ

รวม 15 - -

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  นางสุวิมล  วจีทองรัตนา

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ฝ่าย.....บริหารงานทั่วไป........      งาน...ธุรการและสารบรรณ.....      กิจกรรมหลัก ..การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ...        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน...... ชั่วโมง...15......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 หนังสือ 
เอกสาร 
โต้ตอบที่ออก
โดยคณบดี

นกัศึกษา/หนว่ยงานภายนอก ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการร่าง-
พิมพ์ หนังสืองานคณบดี1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

บนัทกึข้อความ ความถูกต้อง บนัทกึข้อความ

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

จัดพิมพ์

ตรวจสอบเบือ้งต้น ลงนาม

รับเอกสาร

WI-FMS-GA-AC-10



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานประชาสัมพันธ ์
ชื่อ  นางสาวกันยากร      นามสกุล  สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PR - 01 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป       งาน  ประชาสัมพันธ์      กิจกรรมหลัก  การประกาศข่าวสาร 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์สมศักดิ์     นามสกุล  คล้ายสังข์      ตําแหน่ง  รองคณบดีฝายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การประกาศข่าวสาร 
- หน่วยนับ : ข่าว 
- สถิติ  แผนการประชาสัมพันธ์
ประจําหน่วยงาน 
 

2.1.1 รับแจ้งข่าวสารจากสํานักงานคณะหรือสาขาวิชา รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากธุรการของคณะ 
หรือสาขาวิชาซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office 
หรือเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

690 ข้อมูลข่าว 10   

100 

2.1.2 ผ่านผู้บริหารเพื่ออนุมัติ ดําเนินการส่งเอกสารให้ผู้บริหารรับทราบ
เพื่อพิจารณาข้อมูลและส่งประชาสัมพันธ์ 

- เอกสารการอนุมัติ 15   

2.1.3 แจ้งเวียนบุคลากรภายในคณะในระบบ e-office ประชาสัมพันธ์ทําการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร
ให้กับบุคลากรภายในคณะในระบบ e-
office 

690 บันทึกแจ้งเวียน 15   

2.1.4 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ นําข้อมูลข่าวสารติดประกาศที่บอร์ดตามจุด
ต่างๆ 

100 ประกาศข่าวสาร 30   

รวม 10 1   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 1 48  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 



4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน :    มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน 30 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 48 วัน 

 

 

ลงนาม          ลงนาม       ลงนาม 
          (นางสาวกันยากร  สุจริตเนติการ)     (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)    (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง      นักประชาสัมพันธ์    ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
  ผู้จัดทํา                ผู้ควบคุม                                                                     ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

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

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.กันยากร  นามสกุล สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PR - 01 

งาน ประชาสัมพันธ์       กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการประกาศข่าวสาร 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการประกาศข่าวสาร 
 

2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประกาศข่าวสาร 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับแจ้งข่าวสารจากสํานักงานคณะหรือสาขาวิชา 
 รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากธุรการของคณะ หรือสาขาวิชา ซ่ึงจะส่งผ่านระบบ e-office หรือเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
    3.2 ผ่านผู้บริหารเพ่ืออนุมัติ 
 ดําเนินการส่งเอกสารให้ผู้บริหารรับทราบเพ่ือพิจารณาข้อมูลและส่งประชาสัมพันธ์ 
    3.3 แจ้งเวียนบุคลากรภายในคณะในระบบ e-office 
 ประชาสัมพันธ์ทําการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลากรภายในคณะในระบบ e-office 
    3.4 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ 
 นําข้อมูลข่าวสารติดประกาศท่ีบอร์ดตามจุดต่างๆ 
     
 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 01) 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 30 นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 48 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

ลงนาม น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 



ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธุรการคณะ คณบดี นาที ชม. วัน

 

1.

2.

3.

4.

 

รับแจ้งขา่วสารจากสํานกังานคณะหรือ

สาขาวิชา

ผา่นผู้บริหารเพื่ออนุมตัิ

แจ้งเวียนบุคลากรภายในคณะในระบบ 

e-office

ติดบอร์ดประชาสมัพนัธ์ตามจุดตา่งๆ

 
10

15

15

30

 

ร้อยละ 100

ไม่เกิน 1 วัน

 

ข้อมูลข่าว

10 1

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

 

ข้อมูลข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอกสารการอนุมัติ

ความรวดเร็วในการประกาศ

กิจกรรมรอง

 

ข้อมูลข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แจ้งใน

ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ติดตาม

บอร์ด

ตัวชี้วัด (KQI) 
ความรวดเร็วในการประกาศ
ข่าว

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....ประชาสัมพันธ์....      กิจกรรมหลัก ...การประกาศข่าวสาร ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน....1......... ชั่วโมง.......10.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ไม่เกิน 1 วัน ข่าว

สํานกังานคณะ/สาขาวิชา ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน

การปฎิบตัิงานทั่วไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

แจ้งข่าวสาร
   ออกเลข                 

เอกสาร

  แจง้เวียนข่าวสารให้กบับุคลากร

รับเรื่อง
พิจารณา /

สัง่การ

บุคลากรรับทราบข่าวสาร

ติดข่าวสารที่บอร์ดตาม

จดุต่างๆ

NO

YES

WI-FMS-GA-PR-01



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานประชาสัมพันธ ์
ชื่อ  นางสาวกันยากร      นามสกุล  สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PR - 02 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป       งาน  ประชาสัมพันธ์      กิจกรรมหลัก  การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์สมศักดิ์     นามสกุล  คล้ายสังข์      ตําแหน่ง  รองคณบดีฝายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไดร้ับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
- หน่วยนับ : ข่าว 
- สถิติ  แผนการประชาสัมพันธ์
ประจําหน่วยงาน 
 

2.1.1รับแจ้งข่าวสารจากสํานักงานคณะหรือสาขาวิชา รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากสํานักงานคณะ 
หรือสาขาวิชาซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office 
หรือเมล์ หรือเอกสาร 

120 ข้อมูลข่าว 10   

100 

2.1.2 ผ่านผู้บริหารเพื่อพิจารณา ดําเนินการส่งเอกสารให้ผู้บริหารรับทราบ
เพื่อพิจารณาข้อมูลและส่งประชาสัมพันธ์ 

- เอกสารการอนุมัติ 10   

2.1.3 รวบรวมตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสาร เมื่อได้รับข้อมูลมาทําการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อความและรูปภาพประกอบ 

120  30   

2.1.4 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เรียบเรียงเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ 120  30   
2.1.5 ดําเนินการลงข่าวสารของคณะในระบบe -office นําเนื้อหาข่าวที่ตรวจสอบแล้วลงระบบ e-

office 
120  30   

2.1.6ส่งข่าวไปอนุมัติต่อประชาสัมพันธ์กองกลาง  120 ข่าว 5   
รวม 55 1   

รวมระยะเวลาทั้งหมด - - 30  
 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   



 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน :    มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน - นาที/ - ชั่วโมง/ 30 วัน 

 

 

ลงนาม          ลงนาม       ลงนาม 
          (นางสาวกันยากร  สุจริตเนติการ)     (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)    (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง      นักประชาสัมพันธ์    ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
  ผู้จัดทํา                ผู้ควบคุม                                                                     ผู้อนุมัต ิ 
 



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานประชาสัมพันธ ์
ชื่อ  นางสาวกันยากร      นามสกุล  สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PR - 02 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป       งาน  ประชาสัมพันธ์      กิจกรรมหลัก  การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์สมศักดิ์     นามสกุล  คล้ายสังข์      ตําแหน่ง  รองคณบดีฝายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไดร้ับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
- หน่วยนับ : ข่าว 
- สถิติ  แผนการประชาสัมพันธ์
ประจําหน่วยงาน 
 

2.1.1รับแจ้งข่าวสารจากสํานักงานคณะหรือสาขาวิชา รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากสํานักงานคณะ 
หรือสาขาวิชาซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office 
หรือเมล์ หรือเอกสาร 

120 ข้อมูลข่าว 10   

100 

2.1.2 ผ่านผู้บริหารเพื่อพิจารณา ดําเนินการส่งเอกสารให้ผู้บริหารรับทราบ
เพื่อพิจารณาข้อมูลและส่งประชาสัมพันธ์ 

- เอกสารการอนุมัติ 10   

2.1.3 รวบรวมตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสาร เมื่อได้รับข้อมูลมาทําการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อความและรูปภาพประกอบ 

120  30   

2.1.4 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เรียบเรียงเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ 120  30   
2.1.5 ดําเนินการลงข่าวสารของคณะในระบบe -office นําเนื้อหาข่าวที่ตรวจสอบแล้วลงระบบ e-

office 
120  30   

2.1.6ส่งข่าวไปอนุมัติต่อประชาสัมพันธ์กองกลาง  120 ข่าว 5   
รวม 55 1   

รวมระยะเวลาทั้งหมด - - 30  
 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   



 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน :    มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน - นาที/ - ชั่วโมง/ 30 วัน 

 

 

ลงนาม          ลงนาม       ลงนาม 
          (นางสาวกันยากร  สุจริตเนติการ)     (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)    (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง      นักประชาสัมพันธ์    ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
  ผู้จัดทํา                ผู้ควบคุม                                                                     ผู้อนุมัต ิ 
 



ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธุรการคณะ คณบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองกลาง นาที ชม. วัน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

รับแจ้งข่าวสารจากสํานกังานคณะหรือ

สาขาวิชา

ผ่านผู้บริหารเพื่อพิจารณา

รวบรวมตรวจสอบความถกูต้องของข่าวสาร

เขียนข่าวประชาสมัพนัธ์

ดําเนินการลงข่าวสารของคณะในระบบ  e

 -office

ส่งข่าวไปอนมุตัิต่อประชาสมัพนัธ์กองกลาง

10

10

30

30

30

5

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ข้อมูลข่าว

ข่าว

55 1

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....ประชาสัมพันธ์....      กิจกรรมหลัก ...การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน....1......... ชั่วโมง.......55.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง สํานกังานคณะ/สาขาวชิา
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

ร้อยละ 100 ข่าว
ประชาสัมพันธ์

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ข้อมูลข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ลง e-office

 

เอกสารการอนุมัติ

ความถูกต้องของข้อมูลข่าว

ความถูกต้องของข้อมูลข่าว

ข้อมูลข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ลง e-office

ตัวชี้วัด (KQI) 
ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สุด คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

แจ้งข่าวสาร

ตรวจสอบ

   ออกเลข                 

เอกสาร

   รวบรวมข้อมลูข่าวสาร

เขียนข่าวประชาสมัพนัธ์

ตรวจสอบ /

อนมุตัิ

รับเรื่อง
พจิารณา /

สัง่การ

ดําเนนิการประชาสมัพนัธ์

NO

NO

NO

YES

YES

YES

ดําเนนิการลงข่าวสารของคณะใน

ระบบ  e -office

WI-FMS-GA-PR-02



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานประชาสัมพันธ ์
ชื่อ  นางสาวกันยากร      นามสกุล  สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PR - 03 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป       งาน  ประชาสัมพันธ์      กิจกรรมหลัก  การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์สมศักดิ์     นามสกุล  คล้ายสังข์      ตําแหน่ง  รองคณบดีฝายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การประชาสมัพันธ์รับนักศึกษา/
ภายใน-ภายนอก 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  แผนการประชาสัมพันธ์
ประจําหน่วยงาน 
 
 

2.1.1 รับข้อมูลการรับนักศึกษาจากฝ่ายวิชาการ รับแจ้งข้อมูลการรับนักศึกษาจากฝ่าย
วิชาการคณะ ซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office 
หรือเมล์ หรือเอกสาร 

4 ข้อมูลการรับ
นักศึกษา 

10   

100 2.1.2 นําข้อมูลขึ้นระบบ e-office และเว็บไซต์คณะ จัดรูปแบบข้อมูลลงระบบ e-office เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์ภายในและเว็บไซต์
คณะเพื่อประชาสัมพันธ์ภายนอก 

4 ประชาสัมพันธ์รับ
นักศึกษา 

30   

รวม 40    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 40 2   

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน :    มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 



5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน 40 นาที/ 2  ชั่วโมง/ - วัน 

 

 

ลงนาม          ลงนาม       ลงนาม 
          (นางสาวกันยากร  สุจริตเนติการ)     (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)    (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง      นักประชาสัมพันธ์    ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
  ผู้จัดทํา                ผู้ควบคุม                                                                     ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

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

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.กันยากร  นามสกุล สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PR - 03 

งาน ประชาสัมพันธ์     กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................... 
 

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

2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับข้อมูลการรับนักศึกษาจากฝ่ายวิชาการ 
 รับแจ้งข้อมูลการรับนักศึกษาจากฝ่ายวิชาการคณะ ซ่ึงจะส่งผ่านระบบ e-office หรือเมล์ หรือเอกสาร 
    3.2 นําข้อมูลข้ึนระบบ e-office และเว็บไซต์คณะ 
 จัดรูปแบบข้อมูลลงระบบ e-office เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในและเว็บไซต์คณะเพ่ือประชาสัมพันธ์ภายนอก 
      
 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 03) 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 40 นาที/ 2 ช่ัวโมง/ - วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 
 



ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นาที ชม. วัน

 

1.

2.

 

รับข้อมลูการรับนกัศึกษาจากฝ่ายวิชาการ

นําข้อมลูขึน้ระบบ e-office และเว็บไซต์

คณะ

 
10

30

 

ร้อยละ 100

 

การ

ประชาสัมพันธ์

รับนักศึกษา

40

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

 

การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา

ตัวชี้วัด (KQI) 
การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา

ร้อยละ 100 การ
ประชาสัมพันธ์
รับนักศึกษา1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

 

ข้อมูลการรับนักศึกษา

 

ความถูกต้องของข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....ประชาสัมพันธ์....      กิจกรรมหลัก ...การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน.............. ชั่วโมง.......40.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง บคุคลภายในคณะ/ภายนอก
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตัดสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

แจ้งข้อมลูรับนกัศกึษา รับขอ้มูลการรับนกัศึกษา

จดัรูปแบบขอ้มูลลงระบบ e-

office และเวบ็ไซต์
ทราบข้อมลู

WI-FMS-GA-PR-03



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานประชาสัมพันธ ์
ชื่อ  นางสาวกันยากร      นามสกุล  สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PR - 04 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป       งาน  ประชาสัมพันธ์      กิจกรรมหลัก  การถ่ายรูปกิจกรรม 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์สมศักดิ์     นามสกุล  คล้ายสังข์      ตําแหน่ง  รองคณบดีฝายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การถ่ายรูปกิจกรรม 
- หน่วยนับ : กิจกรรม 
- สถิติปฏิทินกิจกรรม 
 

2.1.1 รับแจ้งปฏิทินกิจกรรม รับแจ้งปฏิทินกิจกรรมจากคณบดี รอง
คณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา 

144  10   

100 2.1.2 ถ่ายรูปตามงานกิจกรรมที่ได้รับแจ้ง  144  30   
2.1.3 นํารูปที่ถ่ายลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อดําเนินการถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนําลง

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานต่อไป 
144 รูปกิจกรรม 10   

รวม 50    
รวมระยะเวลาทั้งหมด - 1 17  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน :    มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน - นาที/ 1 ชั่วโมง/ 17 วัน 



 

 

ลงนาม          ลงนาม       ลงนาม 
          (นางสาวกันยากร  สุจริตเนติการ)     (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)    (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง      นักประชาสัมพันธ์    ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
  ผู้จัดทํา                ผู้ควบคุม                                                                     ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

  กิจกรรมหลัก ……...การถ่ายรูปกิจกรรม…….. 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.กันยากร  นามสกุล สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PR - 04 

งาน ประชาสัมพันธ์       กิจกรรมหลัก การถ่ายรูปกิจกรรม 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการถ่ายรูปกิจกรรม 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการถ่ายรูปกิจกรรม 
 

2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการถ่ายรูปกิจกรรม 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับแจ้งปฏิทินกิจกรรม 
 รับแจ้งปฏิทินกิจกรรมจากคณบดี รองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา 
    3.2 ถ่ายรูปตามงานกิจกรรมท่ีได้รับแจ้ง 
     3.3 นํารูปท่ีถ่ายลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 เม่ือดําเนินการถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนําลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานต่อไป 
      
 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 04) 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 17 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 



ผู้บริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นาที ชม. วัน

 

1.

2.

3.

 

รับแจ้งปฏิทินกิจกรรม

ถ่ายรูปตามงานกิจกรรมที่ได้รับแจ้ง

นํารูปที่ถ่ายลงเครื่องคอมพิวเตอร์

 
10

30

10

 

ร้อยละ 100

 

รูปถ่าย

50

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

 

รูปถ่าย

ตัวชี้วัด (KQI) 
รูปถ่าย

ร้อยละ 100 รูปถ่าย

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

 

ปฏิทนิกจิกรรม

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....ประชาสัมพันธ์....      กิจกรรมหลัก ..การถ่ายรูปกิจกรรม ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............... ชั่วโมง.......50.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การปฎิบตังิานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สุด คูม่ือปฏิบตังิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

แจ้งปฎทิินกิจกรรม รับแจง้ปฏิทินกิจกรรม

ถ่ายรูปตามงานกิจกรรมที่

ไดร้ับแจง้

นํารูปลงเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมใช้งานต่อไป

WI-FMS-GA-PR-04



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

  งานประชาสมัพันธ ์
ชื่อ  นางสาวกันยากร     นามสกุล  สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PR - 05 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป       งาน  ประชาสัมพันธ์      กิจกรรมหลัก  การออกบูท 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์สมศักดิ์     นามสกุล  คล้ายสังข์      ตําแหน่ง  รองคณบดีฝายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การออกบูท 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  แผนการประชาสัมพันธ์
ประจําหน่วยงาน 
 

2.1.1 .เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร - ดําเนินการเขียนโครงการจัดงาน  
- ทําบันทึกขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร 
- ทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

1 - โครงการ 
- บันทึกข้อความ 
- คําสั่ง 

 4  

100 
2.1.2 ประสานงานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน จัดประชุมวางแผนการดําเนินงานและ

ประสานงานขอข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 
7   4  

2.1.3 ดําเนินงานออกบูทประชาสัมพันธ์คณะตามแผนที่
วางไว้ 

 7    1 

2.1.4 สรุปผลการดําเนินงาน  1 ผลการออกบูท   1 
รวม  1 3  

รวมระยะเวลาทั้งหมด - 4 12  
 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
 
 



4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน :    มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน  นาที/ 4 ชั่วโมง/ 12 วัน 

 

 

ลงนาม          ลงนาม       ลงนาม 
          (นางสาวกันยากร  สุจริตเนติการ)     (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)    (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง      นักประชาสัมพันธ์    ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
  ผู้จัดทํา                ผู้ควบคุม                                                                     ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

  กิจกรรมหลัก …………….การออกบูธ…………….... 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.กันยากร  นามสกุล สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PR - 05 

งาน ประชาสัมพันธ์       กิจกรรมหลัก การออกบูธ 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการออกบูธ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการออกบูธ 
 

2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการออกบูธ 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 

- ดําเนินการเขียนโครงการจัดงาน  
- ทําบันทึกขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร  
- ทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

     3.2 ประสานงานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน 
 จัดประชุมวางแผนการดําเนินงาน และประสานงานขอข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 

     3.3 ดําเนินงานออกบูธประชาสัมพันธ์คณะตามแผนท่ีวางไว้ 
     3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 
      
 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 05) 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ............................. หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 12 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม  

 
 



 
 
ลงนาม น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 



ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง นาที ชม. วัน

 

1.

2.

3.

4.

 

เขียนโครงการเพื่อขออนมุตัิจากผู้บริหาร

ประสานงานข้อมลูผู้ เกี่ยวข้องในการ

ดําเนินงาน

ดําเนินงานออกบธูประชาสมัพนัธ์คณะ

ตามแผนที่วางไว้

สรุปผลการดําเนินงาน

 
4

4

 

1

1

 
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 
โครงการการ

ดําเนินงาน

บูธที่จดัแสดง

1 3

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

 
ตัวโครงการ

ความสําเร็จในการออกบูธ

ตัวชี้วัด (KQI) 
ความสําเร็จในการออกบูธ

ร้อยละ 100 บูธที่จัดแสดง

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....ประชาสัมพันธ์....      กิจกรรมหลัก ...การออกบูธ ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......3......วัน....1......... ชั่วโมง..............นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง บคุคลภายในคณะ/ภายนอก
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

 
เอกสารโครงการ

บันทึกข้อความ

คําสั่ งแต่งตัง้

เอกสารการประชุม

เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

 

ดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย

ที่ตัง้ไว้

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตัดสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เขียนโครงการ

ทําบนัทกึขออนมุตัิ/ทําคําสัง่แต่งตัง้

พิจารณา /

สัง่การ

ดาํเนินการจดัประชุมผูท้ี่เก ีย่วขอ้ง

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

ดาํเนินการออกบูธประชาสัมพนัธ์คณะ

NO

YES

สรุปผลการดําเนินงาน

ชมบูธประชาสัมพนัธ์คณะ

WI-FMS-GA-PR-05



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

       งานประชาสัมพันธ ์
ชื่อ  นางสาวกันยากร      นามสกุล  สุจริตเนติการ     รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PR – 06 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป       งาน  ประชาสัมพันธ์      กิจกรรมหลัก  การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์สมศักดิ์     นามสกุล  คล้ายสังข์      ตําแหน่ง  รองคณบดีฝายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไดร้ับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  แผนการประชาสัมพันธ์
ประจําหน่วยงาน 
 

2.1.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร -ดําเนินการเขียนโครงการ  
-ทําบันทึกขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร  

- 
- 

- โครงการ 
- บันทึกข้อความ 

 4  

 

2.1.2 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ -รวบรวมข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ 
-ออกแบบลงสื่อที่ต้องการ เช่น แผ่น
โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ 
-ตรวจสอบความถูกต้อง 

10 
10 
 

10 

   
 

1 
1 
 
1 

2.1.3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ -ดําเนินการจัดพิมพ์ 
-เผยแพร่เอกสาร 

10 
10 

สื่อประชาสัมพันธ์ 
เช่น แผ่นโปสเตอร์ 
แผ่น พับ  ใบปลิว 
ฯลฯ 

  1 
1 

รวม  4 5  
รวมระยะเวลาทั้งหมด - - 50  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 



4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน :    มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน - นาที/ - ชั่วโมง/ 50 วัน 

 

 

ลงนาม          ลงนาม       ลงนาม 
          (นางสาวกันยากร  สุจริตเนติการ)     (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)    (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง      นักประชาสัมพันธ์    ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
  ผู้จัดทํา                ผู้ควบคุม                                                                     ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

  กิจกรรมหลัก …………….การจัดทําสื่อประชาสัมพนัธ…์………….... 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.กันยากร  นามสกุล สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PR - 06 

งาน ประชาสัมพันธ์       กิจกรรมหลัก การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 

- ดําเนินการเขียนโครงการ  
- ทําบันทึกขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร 

     3.2 ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ 
 -รวบรวมข้อมูลท่ีต้องการเผยแพร่ 

-ออกแบบลงส่ือท่ีต้องการ เช่น แผ่นโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ 
-ตรวจสอบความถูกต้อง 

     3.3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
      -ดําเนินการจัดพิมพ์ 

-เผยแพร่เอกสาร 
 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 06) 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน .......................... หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ - ช่ัวโมง/ 50 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 



 

ลงนาม น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 
 



ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร นาที ชม. วัน

 

1.

2.

3.

 

เขียนโครงการเพือ่ขออนมุตัิจากผู้บริหาร

ออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์

จดัทําสือ่ประชาสมัพนัธ์
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1

1

1

1

1

 
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 
โครงการการ

ดาํเนินงาน

สื่อ

ประชาสัมพันธ์

4 5

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

 
ตัวโครงการ

สื่อประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด (KQI) 
สื่อประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 100 สื่อประชาสัมพันธ์

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

 
เอกสารโครงการ

บันทกึข้อความ

ข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่

สื่อที่ดาํเนินการจัดทาํ

 

ความถูกต้องของข้อมูล

ความถูกต้องของข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....ประชาสัมพันธ์....      กิจกรรมหลัก ...การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง .....5.......วัน....4......... ชั่วโมง..............นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง บคุคลภายในคณะ/ภายนอก
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตัดสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เขียนโครงการ
พิจารณา /สัง่

การ

รวบรวมข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่

NO

YES

ดาํเนินการจดัทาํสื่อ

ประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ข้อมลู

ตรวจสอบความถูกต้อง

ออกแบบลงสื่อที่ต้องการ เช่น แผ่นโปสเตอร์ 
แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ

WI-FMS-GA-PR-06



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานประชาสัมพันธ ์
ชื่อ  นางสาวกันยากร      นามสกุล  สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PR - 07 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป       งาน  ประชาสัมพันธ์      กิจกรรมหลัก  การรตอบคําถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์สมศักดิ์     นามสกุล  คล้ายสังข์      ตําแหน่ง  รองคณบดีฝายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การตอบคําถามเบื้องต้นผู้มา
ติดต่อ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 

2.1.1 รับข้อมูลผู้มาติดต่อ สอบถามความต้องการของผู้มาติดต่อรับ
บริการ 

230 ข้อมูลความ
ต้องการ 

5   

100 2.1.2 ตอบคําถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ ให้ข้อมูลเบื้องต้นผู้มาติดต่อ  230  10   
2.1.3 ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งต่อผู้รับบริการไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือ

บุคคลที่ต้องการติดต่อ 
230 ตอบคําถาม

เบื้องต้นผู้มาติดต่อ 
5   

รวม 20    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 40 6 10  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน :    มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

 



5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน 40 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 10 วัน 

 

 

ลงนาม          ลงนาม       ลงนาม 
          (นางสาวกันยากร  สุจริตเนติการ)     (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)    (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง      นักประชาสัมพันธ์    ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
  ผู้จัดทํา                ผู้ควบคุม                                                                     ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

  กิจกรรมหลัก …………การตอบคําถามเบ้ืองต้นผู้มาติดต่อ……….... 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.กันยากร  นามสกุล สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PR - 07 

งาน ประชาสัมพันธ์      กิจกรรมหลัก การตอบคําถามเบ้ืองต้นผู้มาติดต่อ 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการตอบคําถามเบ้ืองต้นผู้มาติดต่อ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการตอบคําถามเบ้ืองต้นผู้มาติดต่อ 
 

2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตอบคําถามเบ้ืองต้นผู้มาติดต่อ 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับข้อมูลผู้มาติดต่อ 

สอบถามความต้องการของผู้มาติดต่อรับบริการ      

     3.2 ตอบคําถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ 
 ให้ข้อมูลเบื้องต้นผู้มาติดต่อ 

     3.3 ส่งต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ส่งต่อผู้รับบริการไปยังฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องหรือบุคคลท่ีต้องการติดต่อ 

      
 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 07) 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน .............................. หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 40 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 10 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 



ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นาที ชม. วัน

 

1.

2.

3.

 

รับข้อมลูผู้มาติดต่อ

ตอบคําถามเบือ้งต้นผู้มาติดต่อ

สง่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
5

10

5

 

ร้อยละ 100

 

คาํตอบ

20

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

 

ข้อมูลความต้องการ

การตอบคาํถามเบือ้งต้น

ตัวชี้วัด (KQI) 
การตอบคําถามเบื้องต้น

ร้อยละ 100 คําตอบ

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

 

ข้อมูลความต้องการ

ข้อมูลในการตอบ

 

ความถูกต้องของข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....ประชาสัมพันธ์....      กิจกรรมหลัก ...การตอบคําถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......20.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง บคุคลภายในคณะ/ภายนอก
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตัดสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ติดตอ่สอบถาม

ผูต้ิดต่อไดร้ับคาํตอบเรียบร้อย

ดาํเนินการตอบคาํถามผู ้

มาติดต่อ

ตอบได ้

ตอบไมไ่ด ้
ตอบคําถามเบือ้งต้น

WI-FMS-GA-PR-07



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                      งานประชาสัมพันธ ์
ชื่อ  นางสาวกันยากร      นามสกุล  สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PR - 08 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป       งาน  ประชาสัมพันธ์      กิจกรรมหลัก  การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์สมศักดิ์     นามสกุล  คล้ายสังข์      ตําแหน่ง  รองคณบดีฝายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไดร้ับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 

2.1.1 รับแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่างๆจากสํานักงานคณะ
หรือสาขาวิชาภายในคณะ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ 

รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากสํานักงานคณะ 
หรือสาขาวิชาซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office 
หรือเมล์ หรือเอกสาร 

200 ข้อมูล 10   

100 2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล / รูปภาพ
กิจกรรม 

เมื่อได้รับข้อมูลมาทําการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อความและรูปภาพประกอบ 

200   1  

2.1.3 ดําเนินการลงข้อมูลหรือข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็ป
ไซด์ของคณะ 

นําเนื้อหาข่าวหรือข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว
ลงประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซด์ของคณะ 

200 ประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์ 

30   

รวม 40 1   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 20 4 47  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน :    มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 



5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน 20 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 47 วัน 

 

 

ลงนาม          ลงนาม       ลงนาม 
          (นางสาวกันยากร  สุจริตเนติการ)     (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)    (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง      นักประชาสัมพันธ์    ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
  ผู้จัดทํา                ผู้ควบคุม                                                                     ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

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

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.กันยากร  นามสกุล สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PR - 08 

งาน ประชาสัมพันธ์       กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
 

2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่างๆจากสํานักงานคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะ ท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ 

รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากสํานักงานคณะ หรือสาขาวิชา ซ่ึงจะส่งผ่านระบบ e-office หรือเมล์ หรือเอกสาร      

     3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล / รูปภาพกิจกรรม 
 เม่ือได้รับข้อมูลมาทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและรูปภาพประกอบ 

     3.3 ดําเนินการลงข้อมูลหรือข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซด์ของคณะ 
 นําเนื้อหาข่าวหรือข้อมูลท่ีตรวจสอบแล้วลงประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซด์ของคณะ 

      
 

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

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 20 นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 47 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 



ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณะ/สาขาวิชา นาที ชม. วัน

 

1.

2.

3.

 

รับแจ้งข่าวสาร ข้อมลูต่างๆจากสาํนกังาน

คณะหรือสาขาวิชาภายในคณะ ที่

ต้องการประชาสมัพนัธ์

ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู / 

รูปภาพกิจกรรม

ดําเนินการลงข้อมลูหรือข่าว

ประชาสมัพนัธ์บนเว็ปไซด์ของคณะ

 
10

30

 

1

 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 

ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูล

40 1

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

 

ข้อมูลข่าวสาร

ความถูกต้องของข้อมูลที่

ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

ตัวชี้วัด (KQI) 
ความถูกต้องของข้อมูลที่
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

ร้อยละ 100 ข้อมูล

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

 

ข้อมูลหรือข่าวสาร

ข้อมูลหรือข่าวประชาสัมพันธ์

บนเว็ปไซด์ของคณะ

 

ความถูกต้องของข้อมูลหรือ

ข่าวสาร

ความถูกต้องของข้อมูลหรือ

ข่าวสาร

ความถูกต้องของข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....ประชาสัมพันธ์....      กิจกรรมหลัก ...การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน....1......... ชั่วโมง.......40.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง บคุคลภายในคณะ/ภายนอก
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตัดสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

แจ้งข่าวสาร/ข้อมลูตา่งๆ

ตรวจสอบ

   รวบรวมข้อมลูข่าวสาร

ดําเนินการลงข้อมลูหรือข่าว

ประชาสมัพนัธ์

YES

NO

ทราบข้อมลู

WI-FMS-GA-PR-08



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานประชาสัมพันธ ์
ชื่อ  นางสาวกันยากร     นามสกุล  สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PR - 09 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป       งาน  ประชาสัมพันธ์      กิจกรรมหลัก  การวางแผนประชาสัมพันธ์ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์สมศักดิ์     นามสกุล  คล้ายสังข์      ตําแหน่ง  รองคณบดีฝายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหนา้ที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การวางแผนประชาสัมพันธ์ 
- หน่วยนับ : ครั้ง/ป ี
- สถิติ  แผนการประชาสัมพันธ์
ประจําหน่วยงาน 
 

2.1.1 เขียนแผนประชาสัมพันธ์ ดําเนินการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ระดับ
คณะ 

1 แผน
ประชาสัมพันธ์
ระดับคณะ 

  1 

 
2.1.2 เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ทําบันทึกเสนอแผนต่อผู้บริหารเพื่อ

พิจารณา 
1 บันทึกข้อความ  1  

2.1.3 ทําคําสั่งแต่งตั้งคณะดําเนินงานประชาสัมพันธ์  - คําสั่ง  1  
2.1.4 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ 

 - แผน
ประชาสัมพันธ์ 

 4  

รวม  6 1  
รวมระยะเวลาทั้งหมด - 1 1  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
 
 



4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน :    มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน - นาที/ 1 ชั่วโมง/ 1 วัน 

 

 

ลงนาม          ลงนาม       ลงนาม 
          (นางสาวกันยากร  สุจริตเนติการ)     (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)    (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง      นักประชาสัมพันธ์    ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
  ผู้จัดทํา                ผู้ควบคุม                                                                     ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

  กิจกรรมหลัก …………การวางแผนประชาสัมพนัธ…์…….... 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.กันยากร  นามสกุล สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PR - 09 

งาน ประชาสัมพันธ์       กิจกรรมหลัก การวางแผนประชาสัมพันธ์ 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
 

2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 เขียนแผนประชาสัมพันธ์ 

ดําเนินการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ระดับคณะ      

     3.2 เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
 ทําบันทึกเสนอแผนต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

     3.3 ทําคําสั่งแต่งต้ังคณะดําเนินงานประชาสมัพันธ์ 

     3.4 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ 

      
 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 09) 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 1 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 



ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง นาที ชม. วัน

 

1.

2.

3.

4.

 

เขียนแผนประชาสมัพนัธ์

เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา

ทําคําสัง่แต่งตัง้คณะดําเนนิงาน

ประชาสมัพนัธ์

จดัประชมุคณะกรรมการดําเนนิงาน

ประชาสมัพนัธ์

 

1

1

4

 
1

 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 

แผน

ประชาสัมพันธ์

แผน

ประชาสัมพันธ์

6 1

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ตัวชี้วัด (KQI) 
ตามตัวชี้วัดของแผน
ประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 100 แผน
ประชาสัมพันธ์

 

แผนประชาสัมพันธ์

คาํสั่งแต่งตัง้คณะดาํเนินงาน

ประชาสัมพันธ์

แผนประชาสัมพันธ์

 

ความครอบคลุมของแผน

 

ตามตัวชีว้ัดของแผน

ประชาสัมพันธ์

ตามตัวชีว้ัดของแผน

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....ประชาสัมพันธ์....      กิจกรรมหลัก ...การวางแผนประชาสัมพันธ์  ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง .....1.......วัน....6......... ชั่วโมง..............นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การปฎิบัติงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เขียนแผนประชาสมัพนัธ์

พิจารณา /

สัง่การ

ทาํคาํสัง่แต่งตั้งคณะดาํเนินงาน

ประชาสมัพนัธ์

NO

YES

จดัประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน

ประชาสมัพนัธ์

จดัประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน

ประชาสมัพนัธ์

WI-FMS-GA-PR-09



 

 

 ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)  
 

   งานประชาสัมพันธ ์
ชื่อ  นางสาวกันยากร     นามสกุล  สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PR - 10 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป       งาน  ประชาสัมพันธ์      กิจกรรมหลัก  การลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์สมศักดิ์     นามสกุล  คล้ายสังข์      ตําแหน่ง  รองคณบดีฝายบริหาร 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพื่อเป็นการกําหนดขอบเขตของงานและความรับผิดชอบให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 1.2  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบถึงขอบเขต และหน้าที่การทํางานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การลงข่าวประชาสัม พั น ธ์
กิจกรรมบนเว็บไซต์ 
- หน่วยนับ : ครั้ง  
- 12 ครั้ง/ปี 
  
 

2.1.1 รับข้อมูลรายการกิจกรรมประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์คณะฯ 

- รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรม ที่จําใช้สําหรับ
นํ า ขึ้นประชาสัมพัน ธ์บนเว็บไซต์ของ
คณะฯ 

150 

จํานวนข่าวสาร
และกิจกรรมที่

ประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์ 

5   

100 

2.1.2ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตกแต่งภาพ 
ออกแบบกราฟิกและนําข้อมูลขึ้นประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์ 

- เมื่ อ ได้ มูล ข่าวสารกิจกรรม  ทํ าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ว่าตรง
ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นหรือไม่ 
- ออกแบบรูปแบบการจัดวางข้อความและ
รูปภาพประกอบบนเว็บไซต์ 
- ออกแบบและตกแ ต่ งภ าพสํ าห รับ
ประชาสัมพันธ์ 
- เมื่ อ ได้ ข้อ มูลครบ  ทํ าการนํ าข้อ มูล
ทั้งหมดอัพโหลดขึ้นประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์ และตกแต่งให้อยู่ในรูปแบบที่วาง
ไว้ 
- ตรวจพิสูจน์อักษร 

100 

15 1  

2.1.3ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและการแสดงผล
ของข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผล
ข้อ มูลและรูปภาพประกอบบนหน้ า
เว็บไซต์ (อย่างน้อย 2 เว็บบราวเซอร์) 

- 
5   



 

 

2.1.4รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลไปยังผู้ที่มอบหมาย
งาน 

- รายงานผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรมกับผู้มอบหมายงาน 

12 
5   

รวม 30 1   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 5 19  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :     สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน : มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน .........30............ นาที/ ........5........... ชั่วโมง/ ............19............. วัน 

 

 

ลงนาม          ลงนาม       ลงนาม 
          (นางสาวกันยากร  สุจริตเนติการ)     (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)    (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง      นักประชาสัมพันธ์    ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
  ผู้จัดทํา                ผู้ควบคุม                                                                     ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การลงข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์ 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.กันยากร นามสกุล สุจริตเนติการ       รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PR - 10 

งาน ประชาสัมพันธ์     กิจกรรมหลัก การลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์ 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการเพ่ิมข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการเพ่ิมข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์ 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเพ่ิมข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์การทํางานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
     3.1 รับข้อมูลรายการกิจกรรมประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะฯ 
          - รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรม ที่จําใช้สําหรับนําขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของคณะฯ 
     3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตกแต่งภาพ ออกแบบกราฟิกและนําข้อมูลขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
          - เมื่อได้มูลข่าวสารกิจกรรม ทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ว่าตรงตามท่ีได้แจ้งไว้ข้างต้นหรือไม่ 
          - ออกแบบรูปแบบการจัดวางข้อความและรูปภาพประกอบบนเว็บไซต์ 
          - ออกแบบและตกแต่งภาพสําหรับประชาสัมพันธ์ 
          - เมื่อได้ข้อมูลครบ ทําการนําข้อมูลทั้งหมดอัพโหลดขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ และตกแต่งให้อยู่ในรูปแบบที่วางไว้ 
          - ตรวจพิสูจน์อักษร 
    3.3 ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและการแสดงผลของข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ 
        - ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผลข้อมูลและรูปภาพประกอบบนหน้าเว็บไซต์ (อย่างน้อย 2 เว็บบราวเซอร์) 
    3.4 รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลไปยังผู้ที่มอบหมายงาน 
        - รายงานผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมกับผู้มอบหมายงาน 
 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 30 นาที/ 5 ช่ัวโมง/ 19 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ........................................ แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ ลงนาม นายฉตัรชัย  เลี้ยงบุญประคอง  ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
   ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                         ผู้อนุมัติ 
 



งานประชาสมัพนัธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าสาํนกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วัน

1

2 ตรวจสอบข้อมลู

5

3 ปรับแตง่ภาพ

20

4 อพัโหลดไฟล์ภาพ

5

5 เพิ่มเนื้อหาข่าวพร้อมปรับรูปแบบ

5

8 ตรวจสอบหลังการอัพเดท

5 ความถูกต้องของข้อมูล

ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

9

รวม 40

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จัดทํา  น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ข่าวประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละ
ความสําเร็จ
การลงข่าว
ประชาสัมพันธ์
บนเว็บไซต์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์     กิจกรรมหลักการลงข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์    ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน  ............ ชั่วโมง......40.......นาที

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ปรับแต่ง

สิน้สดุ

เปิดระบบเว็บไซต์

อพัโหลด

เริ่มต้น

ตรวจสอบ

เพิม่เนือ้หา

ตรวจสอบ

WI-FMS-GA-PR-10



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                      งานIT / โสตฯ 
ชื่อ  นายวรเชษฐ์   นามสกุล  เอี่ยมมั่น  รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - IT - 01 
ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป  งาน  งาน IT/ โสตฯ   กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนการสอน  
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  คล้ายสังข์  ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไดร้ับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน ความถี่ ปริมาณ/
คุณภาพ 

นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การบริการการเรียนการสอน 
- หน่วยนับ : ครัง้ (3 ครั้ง : 1 วัน) 
- สถิติ  ย้อนหลัง 1 ปี 
 

2.1.1 กรณีของห้องเรียน       50 
        2.1.1.1 รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์หรือจาก
ผู้รับบริการโดยตรงในการใช้งานสือ่การเรียนการสอน 

ผู้รับบริการแจ้งปญัหาเข้ามายัง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

900  5 
 

- - 

        2.1.1.2 เจ้าหน้าที่ดําเนินแก้ปัญหาตามที่ได้รับ
แจ้ง 

รับเ รื่องและรายละเอียดของปัญหาที่
เกิดขึ้น 

900  10 
 

- - 

        2.1.1.3 ตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมอธิบายปัญหาที่
เกิดให้ผู้รับบริการทราบถึงปัญหา 

ตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น เช่น  การปิด-
เปิด สัญญาณการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ 
ขั้วต่อสัญญาณต่างๆ ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร์  
โปรเจ็คเตอร์วิชวลไลเซอร์ 

900 ห้องเรียนและ
อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพพร้อมใช้
งานสําหรับการ
เรียนการสอน 

5 
 

- - 

2.1.2 กรณีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       
       2.1.2.4 ตรวจสอบอุปกรณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน ให้กับ อาจารย์ 
หรือ วิทยากร ก่อนเริ่มการอบรมหรือการสอน 

จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ตรวจเช็ค
ความพร้อมของไมล์ ลําโพง โปรเจ็คเตอร์
ให้กับอาจารย์หรือวิทยากร 

900  10 - - 

       2.1.2.5 ตรวจสอบความพร้อมคอมพิวเตอร์ของผู้
อบรม 

ตรวจเช็คความพร้อมของฮาร์ดแวร์ เช่น 
เมาส์  คีย์บอร์ด หูฟัง  ซอฟต์แวร์ เช่น 
ระบบปฏิบัติการ  ชุดโปรแกรมสํานักงาน 
หรือโปรแกรมที่ใช้ประกอบการอบรม 

900 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์พร้อมใช้

15 - - 



งานสําหรับการ
เรียนการสอน 

       2.1.2.6 ตรวจสอบอุปกรณ์หลังใช้งาน หลังสิ้นสุดการอบรมหรือการสอนจะ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ ที่ใช้งานเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้วและจัดเก็บเข้าที่เ พื่อให้
พร้อมที่จะใช้งานในช่วงเวลาถัดไป 

900  15 - - 

รวม - 1 -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด - 4 128  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   

 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 

 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน ……นาที/ ..4... ชั่วโมง/ …128... วัน 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
       ( นายวรเชษฐ์   เอี่ยมมั่น )          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
               ผู้จัดทํา                      ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 
 



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                      งานIT / โสตฯ 
ชื่อ  นางสาวพัชราภรณ์    นามสกุล  สีลาดเลา   รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - IT – 01 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป   งาน  งาน IT/ โสตฯ   กิจกรรมหลัก  การบริการการเรียนการสอน 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  คล้ายสังข์  ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน ความถี่ ปริมาณ/
คุณภาพ 

นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การบริการการเรียนการสอน 
- หน่วยนับ : ครัง้ (3 ครั้ง : 1 วัน) 
- สถิติ  ย้อนหลัง 1 ปี 
 

2.1.1 กรณีของห้องเรียน       50 
        2.1.1.1 รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์หรือจาก
ผู้รับบริการโดยตรงในการใช้งานสือ่การเรียนการสอน 

ผู้รับบริการแจ้งปญัหาเข้ามายัง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

900  5 
 

- - 

        2.1.1.2 เจ้าหน้าที่ดําเนินแก้ปัญหาตามที่ได้รับ
แจ้ง 

รับเ รื่องและรายละเอียดของปัญหาที่
เกิดขึ้น 

900  10 
 

- - 

        2.1.1.3 ตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมอธิบายปัญหาที่
เกิดให้ผู้รับบริการทราบถึงปัญหา 

ตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น เช่น  การปิด-
เปิด สัญญาณการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ 
ขั้วต่อสัญญาณต่างๆ ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร์  
โปรเจ็คเตอร์วิชวลไลเซอร์ 

900 ห้องเรียนและ
อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพพร้อมใช้
งานสําหรับการ
เรียนการสอน 

5 
 

- - 

2.1.2 กรณีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       
       2.1.2.4 ตรวจสอบอุปกรณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน ให้กับ อาจารย์ 
หรือ วิทยากร ก่อนเริ่มการอบรมหรือการสอน 

จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ตรวจเช็ค
ความพร้อมของไมล์ ลําโพง โปรเจ็คเตอร์
ให้กับอาจารย์หรือวิทยากร 

900  10 - - 

       2.1.2.5 ตรวจสอบความพร้อมคอมพิวเตอร์ของผู้
อบรม 

ตรวจเช็คความพร้อมของฮาร์ดแวร์ เช่น 
เมาส์  คีย์บอร์ด หูฟัง  ซอฟต์แวร์ เช่น 
ระบบปฏิบัติการ  ชุดโปรแกรมสํานักงาน 
หรือโปรแกรมที่ใช้ประกอบการอบรม 

900 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์พร้อมใช้

15 - - 



งานสําหรับการ
เรียนการสอน 

       2.1.2.6 ตรวจสอบอุปกรณ์หลังใช้งาน หลังสิ้นสุดการอบรมหรือการสอนจะ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ ที่ใช้งานเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้วและจัดเก็บเข้าที่เ พื่อให้
พร้อมที่จะใช้งานในช่วงเวลาถัดไป 

900  15 - - 

รวม - 1 -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด - 4 128  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   

 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 

 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน ……นาที/ ..4... ชั่วโมง/ …128... วัน 

 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
 (นางสาวพัชราภรณ์  สีลาดเลา )      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)       (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง      หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
          ผู้จัดทํา                    ผู้ควบคุม                                                                         ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนการสอน 
ชื่อ นายวรเชษฐ์ นามสกุล เอ่ียมมั่น และ ชื่อ น.ส.พัชราภรณ์ นามสกุล สีลาดเลา   รหัสเอกสาร   WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 

ผู้จัดทํา 1  ชื่อ นายวรเชษฐ์ นามสกุล เอ่ียมมั่น    รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - IT - 01 

ผู้จัดทํา 2  ชื่อ น.ส.พัชราภรณ์ นามสกุล สีลาดเลา    

งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์     กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนและการสอน  
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

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 เจ้าหน้าที่ดําเนินแก้ปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง 
- รับเรื่องและรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น 
3.1.3 ตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมอธิบายปัญหาที่เกิดให้ผู้รับบริการทราบถึงปัญหา 
-ตรวจสอบสาเหตุที่ เ กิดขึ้ น  เ ช่น   การปิด - เ ปิด  สัญญาณการเ ช่ือม ต่อระหว่าง อุปกรณ์  ขั้ ว ต่อสัญญาณต่างๆ  
ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร์  โปรเจ็คเตอร์ วิชวลไลเซอร์ 
3.2 กรณีของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3.2.1ตรวจสอบอุปกรณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน ให้กับ อาจารย์ หรือ วิทยากร  
ก่อนเริ่มการอบรมหรือการสอน 
- จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ตรวจเช็คความพร้อมของไมล์ ลําโพง โปรเจ็คเตอร์ให้กับอาจารย์หรือวิทยากร 
3.2.2ตรวจสอบความพร้อมคอมพิวเตอร์ของผู้อบรม 
- ตรวจเช็คความพร้อมของฮาร์ดแวร์ เช่น เมาส์  คีย์บอร์ด หูฟัง  ซอฟต์แวร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ  ชุดโปรแกรม 
สํานักงาน หรือโปรแกรมที่ใช้ประกอบการอบรม 
3.2.3ตรวจสอบอุปกรณ์หลังใช้งาน 
- หลังสิ้นสุดการอบรมหรือการสอนจะตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ ใ ช้งานเสร็จเป็นที่ เรียบร้อยแล้วและจัดเก็บเข้าที่ เ พ่ือให้ 
พร้อมที่จะใช้งานในช่วงเวลาถัดไป 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 124 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ........................................ แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม นายวรเชษฐ์   เอ่ียมม่ัน    ลงนาม น.ส.พัชราภรณ์  สีลาดเลา 
 ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศกึษา    ตําแหน่ง เจา้หน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

           ผู้จัดทํา                        ผู้จัดทํา 
 
 
 
 
   ลงนาม นายฉตัรชัย  เลี้ยงบุญประคอง    ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
   ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

      ผู้ควบคุม                                  ผู้อนุมัติ 
 
 



เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าสํานกังาน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณบดี นาที ชม. วัน

1

2

3 รับแจ้งปัญหาทางโทรศพัท์หรือจาก

ผู้ รับบริการโดยตรงในการใช้งานสื่อการ

เรียนการสอน

5
สามารถปฏิบัติการได้ทันที

ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้ง

4 เจ้าหน้าที่ดําเนินแก้ปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง

10 แก้ปัญหาได้ทันที

5 ตรวจเช็คอปุกรณ์พร้อมอธิบายปัญหาที่

เกิดให้ผู้ รับบริการทราบถึงปัญหา 5
ห้องเรียนและอุปกร์ที่มีคุณภาพ
พร้อมใช้งานสําหรับการเรียน
การสอน

6 ตรวจสอบอปุกรณ์และจดัเตรียมอปุกรณ์ 

คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน 

ให้กับ อาจารย์ หรือ วิทยากร ก่อนเริ่มการ

อบรมหรือการสอน

10 อุปกรณ์พร้อมให้บริการ

7 ตรวจสอบความพร้อมคอมพิวเตอร์ของผู้

อบรม 15 อุปกรณ์พร้อมให้บริการ

8 ตรวจสอบอปุกรณ์หลงัใช้งาน

15
อุปกรณ์พร้อมให้บริการ

สําหรับผู้ใช้บริการรายต่อไป

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์พร้อมใช้งานสําหรับการ

เรียนการสอน

9

รวม 1

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ปี

ผู้จัดทํา  นายวรเชษฐ์   เอี่ยมมั่น

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ผู้จัดทํา น.ส.พัชราภรณ์  สีลาดเลา

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละ
ความสําเร็จ
การให้บริการ
การเรียนการ
สอน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์     กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนการสอน      ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......-.....วัน  1 ชั่วโมง......-.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

การให้บริการการเรียน
การสอน

ผู้ใช้บริการ ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สุด คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

รับแจ้งปัญหา

เริ่มต้น 

เลือกแจ้งปัญหา

ดําเนนิการแก้ไข

ตรวจเช็คอุปกรณ์

ตรวจเช็คอุปกรณ์และจดัเตรียม

ตรวจสอบคอมพวิเตอร์ผู้อบรม

ตรวจเช็คหลงัการใช้งาน

สิน้สดุ

WI-FMS-GA-IT-01



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                       งานIT / โสตฯ 
ชื่อ  นายวรเชษฐ์   นามสกุล  เอี่ยมมั่น  รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - IT - 02 
ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป  งาน  IT / โสตฯ   กิจกรรมหลัก การจองห้องประชุม  
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  คล้ายสังข์  ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโม
ง 

วัน 

2.1การจองห้องประชุม 
- หน่วยนับ : ครัง้ 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 ตรวจสอบการรับจองห้องประชุมของคณะผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต eoffice.ssru.ac.th 

ตรวจสอบรายชื่อห้องที่จอง วัน เวลา 
กิจกรรมโครงการ และผ่านเรื่องไปยัง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

240  5 - - 50 

2.1.2 จดบันทึกการใช้ห้องประชุมวันเวลากิจกรรม
โครงการและรายชื่อผู้ขอใช้บริการพร้อมเบอร์โทรศัพท์
ในโปรแกรม EXCEL 

บันทึกการใช้ห้องประชุมตาม ชื่อผู้แจ้ง 
เบอร์โทรติดต่อ ชื่อโครงการ วัน เวลา  ที่
แ จ้ ง ใ น ระบบ  ลงปฏิ ทิ นกา รจอ ง ใน
โปรแกรม Excel 

240 ปฏิทินการจอง
ห้องประชุม  
 

5 - - 

2.1.3 ประสานงานกับผู้รับบริการทางโทรศัพท์ในการ
ดําเนินการและขอทราบความต้องการในการใช้อุปกรณ์
และการจัดสถานที่ 

ประสานงานผู้ รับบริการเกี่ยวกับความ
ต้องการในการใช้อุปกรณ์ และการจัด
สถานที่ เช่น โน๊ตบุคโปรเจ็คเตอร์วิชวล
ไลเซอร์ เครื่องเสียง รูปแบบของการจัด
โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ  

240  2 - - 

2.1.4 ก่อนใช้บริการ ตรวจสอบอุปกรณ์ ประสานงาน
และอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
 

ตรวจสอบ อุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ผู้รับบริการ
แจ้งไว้ เช่น โน๊ตบุคโปรเจ็คเตอร์วิชวล
ไลเซอร์ เครื่องเสียง รูปแบบของการจัด
โต๊ะ เก้าอี้ ว่าเป็นไปตามที่แจ้งไว้หรือไม่ 

240 ห้องประชุมพร้อม
ใช้งาน ตรงตามวัน
และเวลาในปฏิทิน
การจองห้อง
ประชุม 

15 - - 



2.2.5 หลังใช้บริการ ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์หลังการใช้
งานและจัดเก็บให้เข้าที่ 

ตรวจสอบ และ ปิดอุปกรณ์หลังใช้งาน 
เก็บโต๊ะ เก้าอี้  เข้าที่เพื่อรอใช้งานของ
ผู้ใช้บริการถัดไป 

240  15 - - 

รวม 42 - -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด   24  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   

 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 

 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน …-…นาที/ …-…. ชั่วโมง/ …24… วัน 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
       ( นายวรเชษฐ์   เอี่ยมมั่น )          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
               ผู้จัดทํา                      ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 
 



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                       งานIT / โสตฯ 
ชื่อ  นางสาวพัชราภรณ์    นามสกุล  สีลาดเลา   รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - IT - 02 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป   งาน  งาน IT/ โสตฯ   กิจกรรมหลัก  การจองห้องประชุม 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  คล้ายสังข์  ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหนา้ที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโม
ง 

วัน 

2.1การจองห้องประชุม 
- หน่วยนับ : ครัง้ 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 ตรวจสอบการรับจองห้องประชุมของคณะผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต eoffice.ssru.ac.th 

ตรวจสอบรายชื่อห้องที่จอง วัน เวลา 
กิจกรรมโครงการ และผ่านเรื่องไปยัง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

240  5 - - 50 

2.1.2 จดบันทึกการใช้ห้องประชุมวันเวลากิจกรรม
โครงการและรายชื่อผู้ขอใช้บริการพร้อมเบอร์โทรศัพท์
ในโปรแกรม EXCEL 

บันทึกการใช้ห้องประชุมตาม ชื่อผู้แจ้ง 
เบอร์โทรติดต่อ ชื่อโครงการ วัน เวลา  ที่
แ จ้ ง ใ น ระบบ  ลงปฏิ ทิ นกา รจอ ง ใน
โปรแกรม Excel 

240 ปฏิทินการจอง
ห้องประชุม  
 

5 - - 

2.1.3 ประสานงานกับผู้รับบริการทางโทรศัพท์ในการ
ดําเนินการและขอทราบความต้องการในการใช้อุปกรณ์
และการจัดสถานที่ 

ประสานงานผู้ รับบริการเกี่ยวกับความ
ต้องการในการใช้อุปกรณ์ และการจัด
สถานที่ เช่น โน๊ตบุคโปรเจ็คเตอร์วิชวล
ไลเซอร์ เครื่องเสียง รูปแบบของการจัด
โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ  

240  2 - - 

2.1.4 ก่อนใช้บริการ ตรวจสอบอุปกรณ์ ประสานงาน
และอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
 

ตรวจสอบ อุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ผู้รับบริการ
แจ้งไว้ เช่น โน๊ตบุคโปรเจ็คเตอร์วิชวล
ไลเซอร์ เครื่องเสียง รูปแบบของการจัด
โต๊ะ เก้าอี้ ว่าเป็นไปตามที่แจ้งไว้หรือไม่ 

240 ห้องประชุมพร้อม
ใช้งาน ตรงตามวัน
และเวลาในปฏิทิน
การจองห้อง
ประชุม 

15 - - 



2.2.5 หลังใช้บริการ ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์หลังการใช้
งานและจัดเก็บให้เข้าที่ 

ตรวจสอบ และ ปิดอุปกรณ์หลังใช้งาน 
เก็บโต๊ะ เก้าอี้  เข้าที่เพื่อรอใช้งานของ
ผู้ใช้บริการถัดไป 

240  15 - - 

รวม 42 - -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด   24  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   

 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 

 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน …-…นาที/ …-…. ชั่วโมง/ …24… วัน 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
 (นางสาวพัชราภรณ์  สีลาดเลา )      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)       (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง      หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
          ผู้จัดทํา                    ผู้ควบคุม                                                                         ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจองห้องประชุม 
 

ผู้จัดทํา 1  ชื่อ นายวรเชษฐ์ นามสกุล เอ่ียมมั่น    รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - IT - 02 

ผู้จัดทํา 2  ชื่อ น.ส.พัชราภรณ์ นามสกุล สีลาดเลา    

งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์     กิจกรรมหลัก การจองห้องประชุม 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจองห้องประชุม 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจองห้องประชุม 

2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจองห้องประชุม 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 ตรวจสอบการรับจองห้องประชุมของคณะผ่านระบบอินเตอร์เน็ต eoffice.ssru.ac.th 
- ตรวจสอบรายช่ือห้องที่จอง วัน เวลา กิจกรรมโครงการ และผ่านเรื่องไปยังหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
    3.2 จดบันทึกการใช้ห้องประชุมวันเวลากิจกรรมโครงการและรายช่ือผู้ขอใช้บริการพร้อมเบอร์โทรศัพท์ในโปรแกรม EXCEL 
- บันทึกการใช้ห้องประชุมตาม ช่ือผู้แจ้ง เบอร์โทรติดต่อ ช่ือโครงการ วัน เวลา  ที่แจ้งในระบบ ลงปฏิทินการจองใน 
โปรแกรม Excel 
    3.3 ประสานงานกับผู้รับบริการทางโทรศัพท์ในการดําเนินการและขอทราบความต้องการในการใช้อุปกรณ์และการจัด 
สถานที่ 
- ประสานงานผู้รับบริการเก่ียวกับความต้องการในการใช้อุปกรณ์ และการจัดสถานที่ เช่น โน๊ตบุค โปรเจ็คเตอร์ วิชวล 
ไลเซอร์ เครื่องเสียง รูปแบบของการจัดโต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 
    3.4 ก่อนใช้บริการ ตรวจสอบอุปกรณ์ ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
- ตรวจสอบ อุปกรณ์ต่างๆ ตามท่ีผู้รับบริการแจ้งไว้ เช่น โน๊ตบุค โปรเจ็คเตอร์ วิชวลไลเซอร์ เครื่องเสียง รูปแบบของการ 
จัดโต๊ะ เก้าอ้ี ว่าเป็นไปตามที่แจ้งไว้หรือไม่ 
    3.5 หลังใช้บริการ ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์หลังการใช้งานและจัดเก็บให้เข้าที่ 
- ตรวจสอบ และ ปิดอุปกรณ์หลังใช้งาน เก็บโต๊ะ เก้าอ้ี  เข้าที่เพ่ือรอใช้งานของผู้ใช้บริการถัดไป 
 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 



 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ - ช่ัวโมง/ 24 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม นายวรเชษฐ์   เอ่ียมม่ัน    ลงนาม น.ส.พัชราภรณ์  สีลาดเลา 
 ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศกึษา    ตําแหน่ง เจา้หน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

           ผู้จัดทํา                        ผู้จัดทํา 
 
 
 
 
   ลงนาม นายฉตัรชัย  เลี้ยงบุญประคอง    ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
   ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

      ผู้ควบคุม                                  ผู้อนุมัติ 
 



เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ รองคณบดฝี่ายวชิาการ คณบดี นาที ชม. วัน

1

2 ตรวจสอบการรับจองห้องประชมุของ

คณะผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

eoffice.ssru.ac.th

5

3 จดบนัทกึการใช้ห้องประชมุวนัเวลา

กิจกรรมโครงการและรายชื่อผู้ขอใช้

บริการพร้อมเบอร์โทรศพัท์ในโปรแกรม 

EXCEL

5 แบบฟอร์มการจองในระบบ eoffice
สามารถตรวจสอบห้อง

ประชุมได้ทันที

4 ประสานงานกบัผู้ รับบริการทางโทรศพัท์

ในการดําเนินการและขอทราบความ

ต้องการในการใช้อปุกรณ์และการจดั

สถานที่

2
บริการได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ

5 ก่อนใช้บริการ ตรวจสอบอปุกรณ์ 

ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่

ผู้ รับบริการ

15
ความพร้อมอุปกรณ์ก่อนใช้

งาน

6 หลงัใช้บริการ ตรวจสอบสภาพอปุกรณ์

หลงัการใช้งานและจดัเก็บให้เข้าที่ 15
ความพร้อมอุปกรณ์ก่อนใช้
งานของผู้ใช้บริการคนถัดไป

ห้องประชุมพร้อมใช้งาน ตรง
ตามวันและเวลาในปฏิทินการ
จองห้องประชุม

7

รวม 42

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ปี

ผู้จัดทํา  นายวรเชษฐ์   เอี่ยมมั่น

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละ
ความสําเร็จ
การให้บริการ
การจงห้อง
ประชุม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์     กิจกรรมหลัก การจองห้องประชุม      ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......-.....วัน  .....-..... ชั่วโมง......42.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผู้ใช้บริการ ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอยีด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน

ผู้จัดทํา น.ส.พัชราภรณ์  สีลาดเลา

ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ่มต้น 

ตรวจสอบ

ประสานงาน

ตรวจเช็คอปุกรณ์ก่อนใช้

จองห้องประชมุผ่านระบบ

ตรวจเช็คอปุกรณ์หลงัใช้

สิน้สดุ

จดบันทกึการจองลงปฏทินิ

WI-FMS-GA-IT-02



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                       งานIT / โสตฯ 
ชื่อ  นาย ฉัตรชัย      นามสกุล  เลี้ยงบุญประคอง     รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - IT - 04 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การซ่อมบํารุงฮาร์ดแวร์-ซอฟแวร์-ดูแลอุปกรณ์ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ   อ.สมศักดิ์   นามสกุล  คล้ายสังข์     ตําแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

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

2.1.1 ตรวจสอบรายการซ่อม ตรวจสอบรายละเอียดตามใบแจ้งรายการ
ซ่อมบํารุง เช่น ชื่อผู้แจ้ง อาคาร ห้อง และ
อาการที่แจ้ง  

400 
เครื่อง/

ปี 

ใบแจ้งรายการ
ซ่อมบํารุง  

3 - -  
50% 

 
 

50% 
 
 
 

50% 
 
 
 

50% 
 
 

50% 
 

2.1.2 วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้น วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นตามรายการที่
แ จ้ ง ม า ว่ า เ กิ ด จ า ก ฮ า ร์ ด แ ว ร์  ห รื อ 
ซอฟต์แวร์ และเขียนอาการที่พบลงใบแจ้ง
ซ่อมบํารุง  

400 
เครื่อง/

ปี 

ใบแจ้งรายการ
ซ่อมบํารุง  

25 - - 

2.1.3 สํารองข้อมูล เ มื่ อ วิ เ คราะ ห์อาการ เสี ย ไ ด้แล้ ว   ก็
ดําเนินการสํารองข้อมูลไว้เพื่อป้องกัน
ความเสียหายของข้อมูล 

400 
เครื่อง/

ปี 

 30 - - 

2.1.4 กรณีเกิดจาก ฮาร์ดแวร์       
       2.1.4.1 วิเคราะห์อุปกรณ์ที่มีปัญหา วิเคราะห์อุปกรณ์ที่เกิดปัญหาว่าสามารถ

ซ่อมได้หรือไม่หรือต้องหาอุปกรณ์ชิ้นใหม่
มาทดแทน 

400 
เครื่อง/

ปี 

 25 - - 

       2.1.4.2 เปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกเคส อุปกรณ์ภายนอกเคส เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด 
สายสัญญาณจอภาพ จอภาพ เป็นต้น 

400 
เครื่อง/

ปี 

 10 - - 



       2.1.4.3 เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเคส อุปกรณ์ภายในเคส เช่น เมนบอร์ด การ์ด
จอ แรม ถ่านไบออส ฮาร์ดดิส เป็นต้น 

400 
เครื่อง/

ปี 

 20 - - 50% 
 
 

50% 
 
 

50% 
 
 

50% 
 
 

50% 
 
 
 

50% 
 
 

 
50% 

 

2.1.5 กรณีเกิดจาก ซอฟต์แวร์       
       2.1.5.1 วิเคราะห์อาการว่าเกิดจากเครื่องติดไวรัส  
การทํางานของระบบปฏิบัติการ หรือการทํางานของ
โปรแกรมที่ใช้งานผิดพลาด 

ทดสอบเปิดโปรแกรมหรือเช็คจากโพรเซส
ว่ามีการทํางานแบบผิดปกติหรือไม่  

400 
เครื่อง/

ปี 

 20 - - 

2.1.5.2 แก้ปัญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส เช็คการทํางานของแอนตี้ไวรัสและอัฟเดท
ฐานข้อมูลของแอนตี้ไวรัส พร้อมทําการแส
กนและคลีนไวรัสทิ้ง 

400 
เครื่อง/

ปี 

 20 - - 

       2.1.5.3 แก้ปัญหาการทํางานของโปรแกรมที่
ผิดพลาด 

ดําเนินการถอนโปรแกรมนั้นออกและทํา
การติดตั้งโปรแกรมเข้าไปใหม่ 

400 
เครื่อง/

ปี 

 30 - - 

       2.1.5.4 แก้ปัญหาการทํางานของระบบปฏิบัติการ
ผิดพลาด 

- ติดตั้งระบบปฏิบัติการผ่านแผ่นโปรแกรม 
- ติดตั้งโปรแกรมชุดสํานักงาน 
- ติดตั้งโปรแกรมยูทิลิตี้ 

400 
เครื่อง/

ปี 

 - 3 - 

       2.1.5.5 ตรวจสอบหลังการแก้ไข - ทดสอบหลังดําเนินการแก้ไข 
- เ ขียนบันทึกลงใบแจ้งซ่อมบํา รุง ว่า
ดําเนินการทําสิ่งใดลงไปบ้าง และบันทึก
ข้อมูลเบื้องต้นเช่น เลขครุภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น 
เป็นต้น 

400 
เครื่อง/

ปี 

 10 - - 

2.1.6  คืนกลับข้อมูลที่สํารองไว้ในขั้นตอนแรก นําข้อมูลที่สํารองไว้ในตอนแรกคืนกลับ
หลังดําเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

400 
เครื่อง/

ปี 

คอมพิวเตอร์ที่
ผ่านการแก้ไข 
ตรวจสอบและ
พร้อมใช้งาน 

30 - - 

รวม 43 6 -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 40 5 383  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   

 



 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 

 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน 20 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 191 วัน 

 

ลงนาม .............................................             ลงนาม .................................................               ลงนาม .................................................... 
                 (ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)             (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์)                        (อ.สมศักดิ์  คล้ายสังข์) 
      ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์                ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี                       ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                         ผู้จัดทํา                  ผู้ควบคุม                                                      ผู้อนุมัต ิ 

 



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                       งานIT / โสตฯ 
ชื่อ  นาย วชิรศักดิ์      นามสกุล  ถิ่นทวี     รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - IT - 04 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การซ่อมบํารุงฮาร์ดแวร์-ซอฟแวร์-ดูแลอุปกรณ์ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .........อ. สมศักดิ์........................ นามสกุล …………คล้ายสังข์…………………………..…………….  ตําแหน่ง ……………………รองคณบดีฝ่ายบริหาร………………..………………… 
 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

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

2.1.1 ตรวจสอบรายการซ่อม ตรวจสอบรายละเอียดตามใบแจ้งรายการ
ซ่อมบํารุง เช่น ชื่อผู้แจ้ง อาคาร ห้อง และ
อาการที่แจ้ง  

400 
เครื่อง/

ปี 

ใบแจ้งรายการ
ซ่อมบํารุง  

3 - -  
50% 

 
 

50% 
 
 
 

50% 
 
 
 

50% 
 
 

50% 
 

2.1.2 วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้น วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นตามรายการที่
แ จ้ ง ม า ว่ า เ กิ ด จ า ก ฮ า ร์ ด แ ว ร์  ห รื อ 
ซอฟต์แวร์ และเขียนอาการที่พบลงใบแจ้ง
ซ่อมบํารุง  

400 
เครื่อง/

ปี 

ใบแจ้งรายการ
ซ่อมบํารุง  

25 - - 

2.1.3 สํารองข้อมูล เ มื่ อ วิ เ คราะ ห์อาการ เสี ย ไ ด้แล้ ว   ก็
ดําเนินการสํารองข้อมูลไว้เพื่อป้องกัน
ความเสียหายของข้อมูล 

400 
เครื่อง/

ปี 

 30 - - 

2.1.4 กรณีเกิดจาก ฮาร์ดแวร์       
       2.1.4.1 วิเคราะห์อุปกรณ์ที่มีปัญหา วิเคราะห์อุปกรณ์ที่เกิดปัญหาว่าสามารถ

ซ่อมได้หรือไม่หรือต้องหาอุปกรณ์ชิ้นใหม่
มาทดแทน 

400 
เครื่อง/

ปี 

 25 - - 

       2.1.4.2 เปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกเคส อุปกรณ์ภายนอกเคส เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด 
สายสัญญาณจอภาพ จอภาพ เป็นต้น 

400 
เครื่อง/

ปี 

 10 - - 



       2.1.4.3 เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเคส อุปกรณ์ภายในเคส เช่น เมนบอร์ด การ์ด
จอ แรม ถ่านไบออส ฮาร์ดดิส เป็นต้น 

400 
เครื่อง/

ปี 

 20 - - 50% 
 
 

50% 
 
 

50% 
 
 

50% 
 
 

50% 
 
 
 

50% 
 
 

 
50% 

 

2.1.5 กรณีเกิดจาก ซอฟต์แวร์       
       2.1.5.1 วิเคราะห์อาการว่าเกิดจากเครื่องติดไวรัส  
การทํางานของระบบปฏิบัติการ หรือการทํางานของ
โปรแกรมที่ใช้งานผิดพลาด 

ทดสอบเปิดโปรแกรมหรือเช็คจากโพรเซส
ว่ามีการทํางานแบบผิดปกติหรือไม่  

400 
เครื่อง/

ปี 

 20 - - 

2.1.5.2 แก้ปัญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส เช็คการทํางานของแอนตี้ไวรัสและอัฟเดท
ฐานข้อมูลของแอนตี้ไวรัส พร้อมทําการแส
กนและคลีนไวรัสทิ้ง 

400 
เครื่อง/

ปี 

 20 - - 

       2.1.5.3 แก้ปัญหาการทํางานของโปรแกรมที่
ผิดพลาด 

ดําเนินการถอนโปรแกรมนั้นออกและทํา
การติดตั้งโปรแกรมเข้าไปใหม่ 

400 
เครื่อง/

ปี 

 30 - - 

       2.1.5.4 แก้ปัญหาการทํางานของระบบปฏิบัติการ
ผิดพลาด 

- ติดตั้งระบบปฏิบัติการผ่านแผ่นโปรแกรม 
- ติดตั้งโปรแกรมชุดสํานักงาน 
- ติดตั้งโปรแกรมยูทิลิตี้ 

400 
เครื่อง/

ปี 

 - 3 - 

       2.1.5.5 ตรวจสอบหลังการแก้ไข - ทดสอบหลังดําเนินการแก้ไข 
- เ ขียนบันทึกลงใบแจ้งซ่อมบํา รุง ว่า
ดําเนินการทําสิ่งใดลงไปบ้าง และบันทึก
ข้อมูลเบื้องต้นเช่น เลขครุภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น 
เป็นต้น 

400 
เครื่อง/

ปี 

 10 - - 

2.1.6  คืนกลับข้อมูลที่สํารองไว้ในขั้นตอนแรก นําข้อมูลที่สํารองไว้ในตอนแรกคืนกลับ
หลังดําเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

400 
เครื่อง/

ปี 

คอมพิวเตอร์ที่
ผ่านการแก้ไข 
ตรวจสอบและ
พร้อมใช้งาน 

30 - - 

รวม 43 6 -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 40 5 383  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   

 



 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 

 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน 20 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 191 วัน 

 

ลงนาม.................................................................    ลงนาม .....................................................................  ลงนาม .............................................................. 
      (นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี)           (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)         (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป     ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี     

ผู้จัดทํา            ผู้ควบคุม                                                               ผู้อนุมัต ิ 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การซ่อมบํารุง/ฮาร์ดแวร/์ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ ์
 

ผู้จัดทํา 1  ชื่อ นายฉัตรชัย นามสกุล เลี้ยงบุญประคอง   รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - IT - 04 

ผู้จัดทํา 2  ชื่อ นายวชิรศักด์ิ นามสกุล ถิ่นทวี    

งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์   กิจกรรมหลัก การซ่อมบํารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์ 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 

 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการซ่อมบํารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการซ่อมบํารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์ 

2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการซ่อมบํารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 ตรวจสอบรายการซ่อม 
- ตรวจสอบรายละเอียดตามใบแจ้งรายการซ่อมบํารุง เช่น ช่ือผู้แจ้ง อาคาร ห้อง และอาการที่แจ้ง 
    3.2 วิเคราะห์อาการเสียเบ้ืองต้น 
- วิเคราะห์อาการเสียเบ้ืองต้นตามรายการที่แจ้งมาว่าเกิดจากฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟต์แวร์ และเขียนอาการท่ีพบลงใบแจ้ง 
ซ่อมบํารุง 
    3.3 สํารองข้อมูล 
- เมื่อวิเคราะห์อาการเสียได้แล้ว  ก็ดําเนินการสํารองข้อมูลไว้เพ่ือป้องกันความเสียหายของข้อมูล 
    3.4 กรณีเกิดจาก ฮาร์ดแวร์ 
3.4.1วิเคราะห์อุปกรณ์ที่มีปัญหา 
- วิเคราะห์อุปกรณ์ที่เกิดปัญหาว่าสามารถซ่อมได้หรือไม่หรือต้องหาอุปกรณ์ช้ินใหม่มาทดแทน 
         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  การทํางานของระบบปฏิบัติการ หรือการทํางานของโปรแกรมที่ใช้งาน 
ผิดพลาด 
- ทดสอบเปิดโปรแกรมหรือเช็คจากโพรเซสว่ามีการทํางานแบบผิดปกติหรือไม่ 
         3.5.2แก้ปัญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส 
- เช็คการทํางานของแอนต้ีไวรัสและอัฟเดทฐานข้อมูลของแอนต้ีไวรัส พร้อมทําการแสกนและคลีนไวรัสทิ้ง 
         3.5.3แก้ปัญหาการทํางานของโปรแกรมที่ผิดพลาด 
 - ดําเนินการถอนโปรแกรมน้ันออกและทําการติดต้ังโปรแกรมเข้าไปใหม่ 



3.5.4แก้ปัญหาการทํางานของระบบปฏิบัติการผิดพลาด 
- ติดต้ังระบบปฏิบัติการผ่านแผ่นโปรแกรม 
- ติดต้ังโปรแกรมชุดสํานักงาน 
- ติดต้ังโปรแกรมยูทิลิต้ี 
3.6ตรวจสอบหลังการแก้ไข 
- ทดสอบหลังดําเนินการแก้ไข 
- เขียนบันทึกลงใบแจ้งซ่อมบํารุง ว่าดําเนินการทําสิ่งใดลงไปบ้างและบันทึกข้อมูลเบ้ืองต้นเช่น เลขครุภัณฑ์ ย่ีห้อ รุ่น เป็นต้น 
    3.7คืนกลับข้อมูลที่สํารองไว้ในขั้นตอนแรก 
- นําข้อมูลที่สํารองไว้ในตอนแรกคืนกลับหลังดําเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 20 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 191 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

 

ลงนาม นายฉตัรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม นายวชิรศักด์ิ  ถิ่นทวี
 ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

            ผู้จัดทํา                        ผู้จัดทํา 
 
 
 
 
   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ     ลงนาม อาจารย์สมศักด์ิ  คลา้ยสังข์ 
   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี     ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

      ผู้ควบคุม                                  ผู้อนุมัติ 
 



เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าสํานกังาน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณบดี นาที ชม. วัน

1

FM-07/01(04) แบบฟอร์มแจ้งซ่อม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2 ตรวจสอบรายการซ่อม

3
FM-07/01(04) แบบฟอร์มแจ้งซ่อม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3 วิเคราะห์อาการเสียเบือ้งต้น

25

4 สํารองข้อมลู

30 ความครบถ้วนของข้อมูล

5 วิเคราะห์อุปกรณ์ที่มีปัญหา

25

6 เปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกเคส

10

7 เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเคส

20

8 วิเคราะห์อาการว่าเกิดจากเครื่องติดไวรัส  
การทํางานของระบบปฏิบัติการ หรือการ
ทํางานของโปรแกรมที่ใช้งานผิดพลาด 20

9 แก้ปัญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส

20

10 แก้ปัญหาการทํางานของโปรแกรมที่ผิดพลาด

30

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     งาน เทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์      กิจกรรมหลักการซ่อมบํารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์     ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน  .....6..... ชั่วโมง......43.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผู้ใช้บริการ ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สุด คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ตรวจเช็คแบบฟอร์ม

เริ่มต้น 

สํารองข้อมูล

แจง้ซอ่มผา่นแบบฟอรม์
FM‐07/01(04) 

วิเคราะห์อาการ

วิเคราะห์อาการ

เปลี่ยนอุปกรณ์

เปลี่ยนอุปกรณ์

สํารองข้อมูล

วิเคราะห์อาการ

แก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหา

WI-FMS-GA-IT-04



เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าสํานกังาน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณบดี นาที ชม. วัน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     งาน เทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์      กิจกรรมหลักการซ่อมบํารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์     ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน  .....6..... ชั่วโมง......43.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผู้ใช้บริการ ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สุด คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

11 แก้ปัญหาการทํางานของระบบปฏิบัติการ
ผิดพลาด 3

12 ตรวจสอบหลังการแก้ไข

10
ปัญหาได้ถูกแก้ไขทําให้

อุปกรณ์พร้อมสําหรับการใช้
งาน

13 คืนกลับข้อมูลที่สํารองไว้ในขั้นตอนแรก

30 ความครบถ้วนของข้อมูล

14

คอมพิวเตอร์ที่ผ่านการแก้ไข
ตรวจสอบและพร้อมใช้งาน

รวม 43 6

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ปี

ผู้จัดทํา  นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละ
ความสําเร็จ
การซ่อมบํารุง
 ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟท์แวร์ 
ดูแลอุปกรณ์

ผู้จัดทํา นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้อนุมัติ อาจารย์สมศักดิ์  คล้ายสังข์

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

สิน้สดุ

แก้ไขปัญหา

ตรวจเช็ค

คืนกลบัข้อมูล

WI-FMS-GA-IT-04



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                            งานIT / โสตฯ 
ชื่อ ………………นายวชิรศักด์  ……….........  นามสกุล ................................ถิ่นทวี............................................. รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - IT - 06 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์.......................................... 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .........อ. สมศักดิ์........................ นามสกุล …………คล้ายสังข์…………………………..…………….  ตําแหน่ง ……………………รองคณบดีฝ่ายบริหาร………………..………………… 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
- หน่วยนับ : ครัง้ 
 

2.1.1 กรณีออกแบบกราฟฟิค        
 

100% 
 
 
 
 
 
100% 
 
100% 
 
. 100% 
 
 
 
 
100% 
 

       2.1.1.1 คัดภาพและตรวจสอบ - คัดเลือกภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่
นําส่งเพื่อนํามาขึ้นเว็บไซต์ 
- ตรวจสอบขนาดของภาพว่าสามารถ
นํ ามา ขึ้น เ ว็บ ไซ ต์ ไ ด้ เลยหรื อ ต้องมา
ปรับแต่งขนาดของภาพก่อน 

24 
ข่าว/ปี 

 10 - - 

       2.1.1.2 ปรับแต่งภาพ - ปรับขนาดของภาพให้เหมาะสมกับการ
นําขึ้นเว็บไซต์ 
- แต่งภาพ ใส่ข้อความ ตามหัวข้อของสิ่งที่
จําเป็นต้องประชาสัมพันธ์ 

24 
ข่าว/ปี 

 30 - - 

       2.1.1.3 อัฟขึ้นเซิฟเวอร์ นําภาพอัฟโหลดเข้าไปยังเซิฟเวอร์เพื่อ
ประมวลผลผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์ 

24 
ข่าว/ปี 

 5 - - 

       2.1.1.4 ตรวจสอบหลังอัฟเดท ตรวจสอบหน้า เ ว็บ เพจผ่ านหน้ า เ ว็บ
บราวเซอร์และตรวจสอบความถูกต้องหลัง
หลังการอัฟเดท เช่น ขนาดภาพ ข้อความ 
ว่าเป็นไปตามที่ประชาสัมพันธ์แจ้งหรือไม่ 

24 
ข่าว/ปี 

หน้าเว็บไซต์ที่
ทันสมัย สวยงาม 
และเป็นปัจจุบัน 

5 - - 

2.1.2 กรณีปรับยูสเซอร์อินเตอร์เฟส       
       2.1.2.1 ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลบ เมนู - เพิ่มเมนูที่จําเป็นขึ้น 

- ปรับแต่งตําแหน่งของเมนู 
24 

ข่าว/ปี 
 20 - - 



- ลบเมนูที่ไม่ต้องการแสดงผลหน้าจอออก  
100% 
 
 
100% 
 

       2.1.2.2 ปรับแต่งเทมเพลต ปรับแต่งหน้าเทมเพลต เช่น เพิ่มภาพใน
แ ต่ละหน้ า  ส ร้างลิ้ ง ไป ยั งหน่ วยงาน
ภายนอก เพิ่มโมดูลที่จําเป็น เป็นต้น 

24 
ข่าว/ปี 

 20 - - 

       2.1.2.3 ตรวจสอบหลังอัฟเดท ตรวจสอบหน้า เ ว็บ เพจผ่ านหน้ า เ ว็บ
บราวเซอร์และตรวจสอบความถูกต้องหลัง
หลังการอัฟเดท เช่น ตําแหน่งของเมนู 
ความถูกต้องของลิ้งที่ส่งไปยังหน่วยงาน
ภายนอก 

24 
ข่าว/ปี 

หน้าเว็บไซต์ที่ ใช้
งานง่าย สวยงาม 
และเป็นปัจจุบัน 

5 - - 

รวม 35 1 -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด   2  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   

 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 

 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน ..... นาที/  ....ชั่วโมง/ …2… วัน 

 

ลงนาม.................................................................    ลงนาม .....................................................................  ลงนาม .............................................................. 
      (นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี)           (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)         (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป     ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี     

ผู้จัดทํา            ผู้ควบคุม                                                               ผู้อนุมัต ิ 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ นายวชิรศักด์ิ นามสกุล ถิ่นทวี       รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - IT - 06 

งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์     กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 

2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 กรณีออกแบบกราฟฟิค 
3.1.1คัดภาพและตรวจสอบ 
- คัดเลือกภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่นําส่งเพ่ือนํามาขึ้นเว็บไซต์ 
- ตรวจสอบขนาดของภาพว่าสามารถนํามาขึ้นเว็บไซต์ได้เลยหรือต้องมาปรับแต่งขนาดของภาพก่อน 
3.1.2ปรับแต่งภาพ 
- ปรับขนาดของภาพให้เหมาะสมกับการนําขึ้นเว็บไซต์ 
- แต่งภาพ ใส่ข้อความ ตามหัวข้อของสิ่งที่จําเป็นต้องประชาสัมพันธ์ 
3.1.3 อัฟขึ้นเซิฟเวอร์ 
- นําภาพอัฟโหลดเข้าไปยังเซิฟเวอร์เพ่ือประมวลผลผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์ 
3.1.4 ตรวจสอบหลังอัฟเดท 
- ตรวจสอบหน้าเว็บเพจผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์และตรวจสอบความถูกต้องหลังหลังการอัฟเดท เช่น ขนาดภาพ  
ข้อความว่าเป็นไปตามที่ประชาสัมพันธ์แจ้งหรือไม่ 
    3.2 กรณีปรับยูสเซอร์อินเตอร์เฟส 
3.2.1ปรับเปลี่ยน เพ่ิม ลบ เมนู 
- เพ่ิมเมนูที่จําเป็น 
- ปรับแต่งตําแหน่งของเมนู 
- ลบเมนูที่ไม่ต้องการแสดงผล 
     3.2.2 ตรวจสอบหลังอัฟเดท 
- ตรวจสอบหน้าเว็บเพจผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์และตรวจสอบความถูกต้องหลังหลังการอัฟเดท เ ช่น ตําแหน่ง 
ของเมนู ความถูกต้องของลิ้งที่ส่งไปยังหน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ - ช่ัวโมง/ 2 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ........................................ แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม นายวชิรศักด์ิ  ถิ่นทวี  ลงนาม นายฉตัรชัย  เลี้ยงบุญประคอง  ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
   ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                         ผู้อนุมัติ 
 
 



เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าสํานกังาน รองคณบดฝี่ายวชิาการ คณบดี นาที ชม. วัน

1

2 คดัภาพและตรวจสอบ

10

3 ปรับแต่งภาพ

30

4 อฟัขึน้เซิฟเวอร์

5

5 ตรวจสอบหลังอัฟเดท

5

หน้าเว็บไซต์ที่ทันสมัย สวยงาม
 และเป็นปัจจุบัน

6 ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลบ เมนู

20

7 ปรับแต่งเทมเพลต

20

8 ตรวจสอบหลังอัฟเดท

5

หน้าเว็บไซต์ที่ ใช้งานง่าย 
สวยงาม และเป็นปัจจุบัน

9

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอยีด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์     กิจกรรมหลักการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์    ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน  .....1..... ชั่วโมง......35.......นาที

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ปรับแตง่

สิน้สดุ

เลือกการปรับแต่ง

คดัภาพ

ตดิตัง้

ตรวจสอบ

เริ่มต้น

ตรวจสอบ

ปรับเมนู

ตรวจสอบ

WI-FMS-GA-IT-06



เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าสํานกังาน รองคณบดฝี่ายวชิาการ คณบดี นาที ชม. วัน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอยีด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์     กิจกรรมหลักการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์    ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน  .....1..... ชั่วโมง......35.......นาที

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

รวม 35 1

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จัดทํา  นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละ
ความสําเร็จ
การปรับปรุง
พัฒนาเว็บไซต์

WI-FMS-GA-IT-06



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                          งานIT / โสตฯ 
ชื่อ  นาย ฉัตรชัย      นามสกุล  เลี้ยงบุญประคอง     รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - IT - 07 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก งานระบบเครือข่าย 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ   อ.สมศักดิ์   นามสกุล  คล้ายสังข์     ตําแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การงานระบบเครือข่าย 
- หน่วยนับ : ครัง้ 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 รับแจ้งการใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ต รับเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่
ไม่สามารถใช้งานได้ 

104 
ครั้ง/ป ี

 5 - - 50% 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 

50% 
 
 

50% 
 

2.1.2 ตรวจสอบปัญหาว่าเกิดจาก ซอฟต์แวร์หรือ
ฮาร์ดแวร์ 

- ตรวจเช็คการทํางานของซอฟต์แวร์ใน
ระบบ 
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
งานอินเตอร์เน็ตต่างๆ 

104 
ครั้ง/ป ี

 20 - - 

2.1.3 ในกรณีที่เกิดจากซอฟต์แวร์ให้ส่งอยู่ในขั้นตอน
ของการซ่อมบํารุง 

-  ส่ ง ไปอ ยู่ ใน ขั้นตอน ซ่อมบํ า รุ ง เ พื่ อ
ตรวจเช็คอย่างละเอียด 

  - - - 

2.1.4 ตรวจเช็คในกรณีที่เกิดจากฮาร์ดแวร์ - ตรวจเช็ค สายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
(สายแลน) พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ อุปกรณ์
กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
- ในกรณีที่พบว่าเกิดจากพอร์ตที่อยู่ภายใน
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาให้ส่งอยู่ใน
ขั้นตอนซ่อมบํารุง 

104 
ครั้ง/ป ี

 20 - - 

2.1.5 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์จนไม่
สามารถดําเนินการซ่อมได้ด้วยตนเอง จะดําเนินการแจ้ง
ฝ่าย IT ของทางมหาวิทยาลัย 

ทําบันทึกข้อความแจ้งปัญหาเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ ที่ มีปัญหาให้กับ  ฝ่าย  IT ของ
มหาวิทยาลัย 

104 
ครั้ง/ป ี

บันทึกข้อความ 15 - - 

2.1.6 เดินสาย UTP พร้อม เข้าหัว RJ45 เข้าหัว RJ 45 เชื่อมต่อกับสาย UTP เพื่อ
นําไปปลั๊กอินเข้ากับบล็อคที่จัดไว้ไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

104 
ครั้ง/ป ี

 20 - - 



2.1.7 ตรวจสอบ ไอพี แอดเดรส ตรวจสอบไอพี แอดเดรส โดยใช้โปรแกรม 
แสกนไอพี หรือ ตารางไอพีที่มี 

104 
ครั้ง/ป ี

 10 - -  
50% 

 
 

50% 
 
 
 

50% 

2.1.8 กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส ซับเน็ต
มาร์คดีฟอลต์ เกตเวย์DNS Server ที่ได้ .
ใ ห้ตรงกับเงื่ อนไข ที่สํ านัก เทคโนโล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ กํ า ห น ด  ไ ป ยั ง เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ 

104 
ครั้ง/ป ี

 10 - - 

2.1.9 ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตหลังติดตั้ง ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตโดย
การเข้าเว็บไซต์ของมหาลัยฯ หรือเว็บไซต์
ภายนอกอื่นๆ  

104 
ครั้ง/ป ี

อินเตอร์เน็ต
สามารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10 - - 

รวม 50 1 -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 40 1 27  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   

 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 

 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน 20 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 13 วัน  

 

ลงนาม .............................................             ลงนาม .................................................               ลงนาม .................................................... 
                 (ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)             (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์)                        (อ.สมศักดิ์  คล้ายสังข์) 
      ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์                ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี                       ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                         ผู้จัดทํา                  ผู้ควบคุม                                                      ผู้อนุมัต ิ 



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                          งานIT / โสตฯ 
ชื่อ  นายวชิรศักดิ์     นามสกุล  ถิ่นทวี     รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - IT - 07 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การงานระบบเครือข่าย....................................................... 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .........อ. สมศักดิ์........................ นามสกุล …………คล้ายสังข์…………………………..…………….  ตําแหน่ง ……………………รองคณบดีฝ่ายบริหาร………………..………………… 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การงานระบบเครือข่าย 
- หน่วยนับ : ครัง้ 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 รับแจ้งการใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ต รับเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่
ไม่สามารถใช้งานได้ 

104 
ครั้ง/ป ี

 5 - - 50% 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 

50% 
 

2.1.2 ตรวจสอบปัญหาว่าเกิดจาก ซอฟต์แวร์หรือ
ฮาร์ดแวร์ 

- ตรวจเช็คการทํางานของซอฟต์แวร์ใน
ระบบ 
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
งานอินเตอร์เน็ตต่างๆ 

104 
ครั้ง/ป ี

 20 - - 

2.1.3 ในกรณีที่เกิดจากซอฟต์แวร์ให้ส่งอยู่ในขั้นตอน
ของการซ่อมบํารุง 

-  ส่ ง ไปอ ยู่ ใน ขั้นตอน ซ่อมบํ า รุ ง เ พื่ อ
ตรวจเช็คอย่างละเอียด 

  - - - 

2.1.4 ตรวจเช็คในกรณีที่เกิดจากฮาร์ดแวร์ - ตรวจเช็ค สายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
(สายแลน) พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ อุปกรณ์
กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
- ในกรณีที่พบว่าเกิดจากพอร์ตที่อยู่ภายใน
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาให้ส่งอยู่ใน
ขั้นตอนซ่อมบํารุง 

104 
ครั้ง/ป ี

 20 - - 

2.1.5 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์จนไม่
สามารถดําเนินการซ่อมได้ด้วยตนเอง จะดําเนินการแจ้ง
ฝ่าย IT ของทางมหาวิทยาลัย 

ทําบันทึกข้อความแจ้งปัญหาเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ ที่ มีปัญหาให้กับ  ฝ่าย  IT ของ
มหาวิทยาลัย 

104 
ครั้ง/ป ี

บันทึกข้อความ 15 - - 



2.1.6 เดินสาย UTP พร้อม เข้าหัว RJ45 เข้าหัว RJ 45 เชื่อมต่อกับสาย UTP เพื่อ
นําไปปลั๊กอินเข้ากับบล็อคที่จัดไว้ไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

104 
ครั้ง/ป ี

 20 - -  
50% 

 
 

50% 
 
 

50% 
 
 
 

50% 
 

2.1.7 ตรวจสอบ ไอพี แอดเดรส ตรวจสอบไอพี แอดเดรส โดยใช้โปรแกรม 
แสกนไอพี หรือ ตารางไอพีที่มี 

104 
ครั้ง/ป ี

 10 - - 

2.1.8 กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส ซับเน็ต
มาร์คดีฟอลต์ เกตเวย์DNS Server ที่ได้ .
ใ ห้ตรงกับเงื่ อนไข ที่สํ านัก เทคโนโล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ กํ า ห น ด  ไ ป ยั ง เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ 

104 
ครั้ง/ป ี

 10 - - 

2.1.9 ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตหลังติดตั้ง ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตโดย
การเข้าเว็บไซต์ของมหาลัยฯ หรือเว็บไซต์
ภายนอกอื่นๆ  

104 
ครั้ง/ป ี

อินเตอร์เน็ต
สามารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10 - - 

รวม 50 1 -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 40 1 27  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   

 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 

 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน 20 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 13 วัน  

 

ลงนาม.................................................................    ลงนาม .....................................................................  ลงนาม .............................................................. 
      (นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี)           (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)         (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป     ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี     

ผู้จัดทํา            ผู้ควบคุม                                                               ผู้อนุมัต ิ 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การงานระบบเครือข่าย 
 

ผู้จัดทํา 1  ชื่อ นายฉัตรชัย นามสกุล เลี้ยงบุญประคอง   รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - IT - 07 

ผู้จัดทํา 2  ชื่อ นายวชิรศักด์ิ นามสกุล ถิ่นทวี    

งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์     กิจกรรมหลัก การงานระบบเครือข่าย 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการงานระบบเครือข่าย 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการงานระบบเครือข่าย 

2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการงานระบบเครือข่าย 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 รับแจ้งการใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
        - รับเรื่องเก่ียวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ไม่สามารถใช้งานได้ 
    3.2 ตรวจสอบปัญหาว่าเกิดจาก ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ 
- ตรวจเช็คการทํางานของซอฟต์แวร์ในระบบ 
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตต่างๆ 
    3.3 ในกรณีที่เกิดจากซอฟต์แวร์ให้ส่งอยู่ในขั้นตอนของการซ่อมบํารุง 
        - ส่งไปอยู่ในขั้นตอนซ่อมบํารุงเพ่ือตรวจเช็คอย่างละเอียด 
    3.4 ในกรณีที่เกิดจากฮาร์ดแวร์ 
- ตรวจเช็ค สายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สายแลน) พอร์ตเช่ือมต่อต่างๆ อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
- ในกรณีที่พบว่าเกิดจากพอร์ตที่อยู่ภายในตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีปัญหาให้ส่งอยู่ในขั้นตอนซ่อมบํารุง 
    3.5 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์จนไม่สามารถดําเนินการซ่อมได้ด้วยตนเอง จะดําเนินการแจ้งฝ่าย IT ของทาง 
มหาวิทยาลัย 
        - ทําบันทึกข้อความแจ้งปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีปัญหาให้กับ ฝ่าย IT ของมหาวิทยาลัย 
    3.6 เดินสาย UTP พร้อม เข้าหัว RJ45 
        - เข้าหัว RJ 45 เช่ือมต่อกับสาย UTP เพ่ือนําไปปลั๊กอินเข้ากับบล็อคที่จัดไว้ไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
    3.7 ตรวจสอบ ไอพี แอดเดรส 
        - ตรวจสอบไอพี แอดเดรส โดยใช้โปรแกรม แสกนไอพี หรือ ตารางไอพีที่มี 
    3.8 กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส 
        - กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส ซับเน็ตมาร์ค ดีฟอลต์ เกตเวย์ DNS Server ที่ได้ .ให้ตรงกับเง่ือนไขที่สํานักเทคโนโลยี 
สารสนเทศกําหนด ไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
    3.9 ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตหลังติดต้ัง 
        - ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยการเข้าเว็บไซต์ของมหาลัยฯ หรือเว็บไซต์ภายนอกอ่ืนๆ 
 



 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  มีจํานวน ................................ หน่วยงาน  

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 20 นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 13 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ........................................ แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม นายฉตัรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม นายวชิรศักด์ิ  ถิ่นทวี
 ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

            ผู้จัดทํา                        ผู้จัดทํา 
 
 
 
 
   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ     ลงนาม อาจารย์สมศักด์ิ  คลา้ยสังข์ 
   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี     ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

      ผู้ควบคุม                                  ผู้อนุมัติ 
 
 
 



ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ สํานกั IT หวัหน้าสํานกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วัน

1

2 รับแจ้งการใช้งานสญัญาณอินเตอร์เน็ต

5
FM-07/01(04) แบบฟอร์มแจ้ง

ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3 ตรวจสอบปัญหาวา่เกิดจาก ซอฟต์แวร์

หรือฮาร์ดแวร์ 20

4 ในกรณีที่เกิดจากซอฟต์แวร์ให้สง่อยู่ใน

ขัน้ตอนของการซอ่มบํารุง
 -

FM-07/01(04) แบบฟอร์มแจ้ง
ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5 ตรวจเช็คในกรณีที่เกิดจากฮาร์ดแวร์

20

6 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์
จนไม่สามารถดําเนินการซ่อมได้ด้วยตนเอง
 จะดําเนินการแจ้งฝ่าย IT ของทาง
มหาวิทยาลัย

15 บันทึกข้อความ

7 เดินสาย UTP พร้อม เข้าหัว RJ45

20

8 ตรวจสอบ ไอพี แอดเดรส

10
ป้องกันการชนกันของ

หมายเลข IP

9 กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส

10

10 อินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

11

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     งาน เทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์    กิจกรรมหลักการงานระบบครือข่าย   ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน  .....1..... ชั่วโมง......50.......นาที

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

สิน้สดุ

ตรวจสอบอาการ

รับแจ้งปัญหา

เดินสายพร้อมเช้าหวั RJ

ตรวจฮาร์ดแวร์

สง่ขัน้ตอนซอ่มบํารุง

เริ่มต้น

แจ้งอินเตอร์เนต็ใช้งานไมไ่ด้

เกดิจากซอฟแวร์

เก
ดิจ
าก
ฮา
รด์
แว
ร์

ทําบนัทกึแจ้ง IT

ค้นหาหมายเลข IP

กําหนดหมายเลข IP

WI-FMS-GA-IT-07



ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ สํานกั IT หวัหน้าสํานกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วัน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     งาน เทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์    กิจกรรมหลักการงานระบบครือข่าย   ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน  .....1..... ชั่วโมง......50.......นาที

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

รวม 50 1

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จัดทํา  นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ผู้จัดทํา นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี

ผู้อนุมัติ อาจารย์สมศักดิ์  คล้ายสังข์

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละ
ความสําเร็จ
การแก้ไข
ปัญหางาน
ระบบเครือข่าย

WI-FMS-GA-IT-07



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                     งานIT / โสตฯ 
ชื่อ  นายวรเชษฐ์   นามสกุล  เอี่ยมมั่น  รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - IT - 08 
ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป  งาน  งาน IT / โสตฯ  กิจกรรมหลัก การยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์  
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  คล้ายสังข์  ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

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

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

9660 แบบฟอร์มขอยืม-
คืนอุปกรณ์โสตฯ 

2 - - 50 

2.1.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ จัดเตรียมพร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์ตาม
รายละเอียดในแบบฟอร์ม 

9660  5 - - 

2.1.3 ตรวจสอบอุปกรณ์ หลังการใช้งานและจัดเก็บเข้า
ที่ พร้อมคืนบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวประชาชน 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ว่าครบถ้วนหรือไม่ 
- ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัว
อุปกรณ์ 
- จัดเก็บอุปกรณ์กลับที่เดิมเพื่อสะดวกต่อ
การยืม-คืนครั้งต่อไป 
- คืนบัตรนักศึกษาและบัตรประจําตัว
ประชาชนให้กับผู้ใช้บริการ 

9660  5 - - 

 2.1.4 สรุปสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์ประจําเดือน สรุปยอดสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์
ประจําเดือนจากแบบฟอร์มยืม-คืน
อุปกรณ์ 

12 สรุปสถิติการยืม-
คืนอุปกรณ์
ประจําเดือน 

30   

รวม 42 - -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด - 3 138  



 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   

 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 

 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน ….. นาที/ ...3... ชั่วโมง/ ...138... วัน 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
       ( นายวรเชษฐ์   เอี่ยมมั่น )          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
               ผู้จัดทํา                      ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 
 



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                     งานIT / โสตฯ 
ชื่อ  นางสาวพัชราภรณ์    นามสกุล  สีลาดเลา   รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - IT - 08 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป   งาน  งาน IT/ โสตฯ   กิจกรรมหลัก  การยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  คล้ายสังข์  ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

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

2.1.1 ตรวจสอบแบบฟอร์มการขอยืม-คืนอุปกรณ์โสตฯ - ตรวจสอบแบบฟอร์มขอยืม-คืนอุปกรณ์
ว่าผู้ใช้บริการต้องการอุปกรณ์ใดบ้าง  
- ตรวจสอบหลักฐานการยืมอุปกรณ์ 
- ตรวจสอบรายละเอียดของผู้ ของใช้
บริการในแบบฟอร์มฯ 

9660 แบบฟอร์มขอยืม-
คืนอุปกรณ์โสตฯ 

2 - - 50 

2.1.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ จัดเตรียมพร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์ตาม
รายละเอียดในแบบฟอร์ม 

9660  5 - - 

2.1.3 ตรวจสอบอุปกรณ์ หลังการใช้งานและจัดเก็บเข้า
ที่ พร้อมคืนบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวประชาชน 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ว่าครบถ้วนหรือไม่ 
- ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัว
อุปกรณ์ 
- จัดเก็บอุปกรณ์กลับที่เดิมเพื่อสะดวกต่อ
การยืม-คืนครั้งต่อไป 
- คืนบัตรนักศึกษาและบัตรประจําตัว
ประชาชนให้กับผู้ใช้บริการ 

9660  5 - - 

 2.1.4 สรุปสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์ประจําเดือน สรุปยอดสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์
ประจําเดือนจากแบบฟอร์มยืม-คืน
อุปกรณ์ 

12 สรุปสถิติการยืม-
คืนอุปกรณ์
ประจําเดือน 

30   

รวม 42 - -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด - 3 138  



 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน ….. นาที/ ...3... ชั่วโมง/ ...138... วัน 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
 (นางสาวพัชราภรณ์  สีลาดเลา )      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)       (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง      หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
          ผู้จัดทํา                    ผู้ควบคุม                                                                         ผู้อนุมัต ิ 
  
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การยืม-คืน วัสดุอุปกรณ ์
 

ผู้จัดทํา 1  ชื่อ นายวรเชษฐ์ นามสกุล เอ่ียมมั่น    รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - IT - 08 

ผู้จัดทํา 2  ชื่อ น.ส.พัชราภรณ์ นามสกุล สีลาดเลา    

งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์     กิจกรรมหลัก การยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์
ผู้บังคับบญัชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการยืม-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 จัดเตรียมอุปกรณ์ 
        - จัดเตรียมพร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์ตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม 
    3.3 ตรวจสอบอุปกรณ์ หลังการใช้งานและจัดเก็บเข้าที่ พร้อมคืนบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวประชาชน 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ว่าครบถ้วนหรือไม่ 
- ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์ 
- จัดเก็บอุปกรณ์กลับที่เดิมเพ่ือสะดวกต่อการยืม-คืนครั้งต่อไป 
- คืนบัตรนักศึกษาและบัตรประจําตัวประชาชนให้กับผู้ใช้บริการ 
    3.4 สรุปสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์ประจําเดือน 
        - สรุปยอดสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์ประจําเดือนจากแบบฟอร์มยืม-คืนอุปกรณ์ 
 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 138 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม นายวรเชษฐ์   เอ่ียมม่ัน    ลงนาม น.ส.พัชราภรณ์  สีลาดเลา 
 ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศกึษา    ตําแหน่ง เจา้หน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

           ผู้จัดทํา                        ผู้จัดทํา 
 
 
 
 
   ลงนาม นายฉตัรชัย  เลี้ยงบุญประคอง    ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
   ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

      ผู้ควบคุม                                  ผู้อนุมัติ 
 
 



ผู้ ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าสาํนกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วัน

1

2 ตรวจสอบแบบฟอร์มการขอยืม-คืน

อปุกรณ์โสตฯ 2
แบบฟอร์มยืม-คืนอุปกรณ์ฯ

รายละเอียนแบบฟอร์ม

3 จดัเตรียมอปุกรณ์

5
อุปกรณ์ครบถ้วนตาม

แบบฟอร์ม

4 ตรวจสอบอปุกรณ์ หลงัการใช้งานและ

จดัเก็บเข้าที่ พร้อมคืนบตัรนกัศกึษาหรือ

บตัรประจําตวัประชาชน
5

อุปกรณ์ครบถ้วนตาม
แบบฟอร์มและไม่ชํารุด

เสียหาย

5 สรุปสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์ประจําเดือน

30 รายงานสรุปสถิติประจําเดือน รายงานสรุปสถิติประจําเดือน

8

รวม 42

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จัดทํา  นายวรเชษฐ์   เอี่ยมมั่น

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละ
ความสําเร็จ
การให้บริการ
ยืม-คืน วัสดุ
อุปกรณ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์    กิจกรรมหลักการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์    ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน  ............ ชั่วโมง......42.......นาที

ผู้จัดทํา น.ส.พัชราภรณ์  สีลาดเลา

ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เตรียมอปุกรณ์

สิน้สดุ

กรอกแบบฟอร์มยืม-อปุกรณ์

พร้อมแนบบตัรฯ

ตรวจเช็คอปุกรณ์

เริ่มต้น

สรุปสถิติการยืม-คืนฯ

ตรวจสอบ

คืนบตัรนกัศึกษา

WI-FMS-GA-IT-08



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                  งานIT / โสตฯ 
ชื่อ ………………………………นายวชิรศักดิ์……………….........  นามสกุล ...................ถิ่นทวี........................................... รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - IT - 09 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์.......................................... 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .........อ. สมศักดิ์........................ นามสกุล …………คล้ายสังข์…………………………..…………….  ตําแหน่ง ……………………รองคณบดีฝ่ายบริหาร………………..………………… 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 
- หน่วยนับ : ครัง้ 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 ตรวจสอบข้อมูล - ตรวจสอบขนาด รูปแบบของภาพ 
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ 

150
ข่าว/ปี 

 5    
 
 
 
 
100% 

 

2.1.2 ปรับแต่งภาพ - ปรับขนาดของรูปภาพให้เหมาะสม 
- ปรับ แสง ความคมชัด ของภาพ 

150
ข่าว/ปี 

 20   

2.1.3 อัพโหลดไฟล์ภาพ นําไฟล์ภาพอัพโหลดขึ้นเซิฟเวอร์โดยสร้าง
โฟลเดอร์แยกเก็บเป็นการอัพโหลดขึ้นใน
แต่ละครั้งเพื่อง่ายต่องานจัดการ 

150
ข่าว/ปี 

 5   

2.1.4 เพิ่มเนื้อหาข่าวพร้อมปรับรูปแบบ นําเนื้อหาข่าวในรูปแบบของข้อความใส่
ตามหัวข้อข่าวที่กําหนดขึ้น 

150
ข่าว/ปี 

 5   

2.1.5 ตรวจสอบหลังการอัพเดท ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อย
ของภาพ ข้อความที่นําขึ้นผ่านหน้าเว็บ
บราวเซอร์ 

150
ข่าว/ปี 

ข้อมูลข่าวสารบน
เว็บไซต์ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน 

5   

รวม 40 - -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด  2 14  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะ ข้อมูลข่าว ขึ้นเว็บไซต์  
3.2   



 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 

 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน …..นาที/ ...2.. ชั่วโมง/ ..14.... วัน 

 

ลงนาม.................................................................    ลงนาม .....................................................................  ลงนาม .............................................................. 
      (นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี)           (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)         (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป     ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี     

ผู้จัดทํา            ผู้ควบคุม                                                               ผู้อนุมัต ิ 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ นายวชิรศักด์ิ นามสกุล ถิ่นทวี       รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - IT - 09 

งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์     กิจกรรมหลัก การเพ่ิมข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

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 
        - นําไฟล์ภาพอัฟโหลดขึ้นเซิฟเวอร์โดยสร้างโฟลเดอร์แยกเก็บเป็นการอัฟขึ้นในแต่ละคร้ังเพ่ือง่ายต่องานจัดการ 
    3.4 เพ่ิมเน้ือหาข่าวพร้อมปรับรูปแบบ 
        - นําเน้ือหาข่าวในรูปแบบของข้อความใส่ตามหัวข้อข่าวที่กําหนดขึ้น 
    3.5 ตรวจสอบหลังการอัฟเดท 
        - ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของภาพ ข้อความท่ีนําขึ้นผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์ 
 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ 2 ช่ัวโมง/ 14 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ........................................ แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม นายวชิรศักด์ิ  ถิ่นทวี  ลงนาม นายฉตัรชัย  เลี้ยงบุญประคอง  ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
   ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                         ผู้อนุมัติ 
 



งานประชาสมัพนัธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าสาํนกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วัน

1

FM-07/02(02) แบบฟอร์มแจ้ง
ความจํานงนําข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์

2 ตรวจสอบข้อมลู

5
FM-07/02(02) แบบฟอร์มแจ้ง
ความจํานงนําข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์

3 ปรับแตง่ภาพ

20

4 อพัโหลดไฟล์ภาพ

5

5 เพิ่มเนื้อหาข่าวพร้อมปรับรูปแบบ

5

8 ตรวจสอบหลังการอัพเดท

5 ความถูกต้องของข้อมูล

ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

9

รวม 40

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จัดทํา  นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละ
ความสําเร็จ
การเพิ่ม
ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์     กิจกรรมหลักการเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์    ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน  ............ ชั่วโมง......40.......นาที

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ปรับแต่ง

สิน้สดุ

ข้อมลูลงเว็บไซต์

ติดตัง้

เริ่มต้น

ตรวจสอบ

ติดตัง้

ตรวจสอบ

WI-FMS-GA-IT-09



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

   งาน ……งานจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย...… 
ชื่อ .........นายวชิรศักดิ์........ นามสกุล ...........ถิ่นทวี..........   รหัสเอกสาร  JD - FMS - GA - IT - 11 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป.....................................................................งาน IT/ โสตฯ .........................................................   กิจกรรมหลัก การฝาก Linkไว้กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .........อ. สมศักดิ์........................ นามสกุล …………คล้ายสังข์…………………………..…………….  ตําแหน่ง ……………………รองคณบดีฝ่ายบริหาร………………..………………… 
 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 .เพื่อเพิ่มอันดับในการจัดอันดับเว็บไซต์ 
     1.2 .เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดอันดับเว็บไซต์ 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การฝาก Linkไว้กับหน่วยงาน
ในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ข้อ มูลไ ด้จากสถิ ติ ที่
บันทึก 

2.1.1 ส่งหนังสือหรือส่ง mail เพื่อขอแลกเปลี่ยน link 
เว็บไซต์ 

 88 ฉบับ 
/ปี 

หนั ง สื อ ข อแ ลก
link 

5   

100% 

2.1.2 หลังจากได้ mail ตอบกลับ ให้นํา link ของเว็บ
ต่างๆมาใว้ที่เว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 88 ฉบับ 
/ปี 

Link เ ว็บ ต่างๆ ที่
อ ยู่ บ นหน้ า เ ว็ บ
มหาวิทยาลัย 

15   

2.1.3 แจ้ง link ที่ได้ทําการใส่ link กลับไปยังหน่วยงาน
ที่ต้องการขอแลก link 

 88 ฉบับ 
/ปี 

หนั งสือแจ้ งการ
แลก link 

5   

2.1.4 ตรวจสอบ link ที่ได้ทําการแลกเปลี่ยนดูว่ามีการ
แสดง link มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบนหน้า
เว็บไซต์หน่วยงานอื่นที่ทําการแลกเปลี่ยน 

 88 ฉบับ 
/ปี 

จํานวนLink ของ
เว็บมหาวิทยาลัย 
ที่อยู่บนเว็บต่างๆ 

5   

รวม 30    
รวมระยะเวลาทั้งหมด  2 6  

3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 

3.1 หน่วยงานภายนอกมหาวทยาลัย ติดต่อขอแลกลิงค์กับหน่วยงานภายนอก  
   
   

4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
 
 



 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน ........... นาที/ .....2..... ชั่วโมง/ .....6...... วัน 

 

ลงนาม.................................................................    ลงนาม .....................................................................  ลงนาม .............................................................. 
      (นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี)           (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)         (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป     ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี     

ผู้จัดทํา            ผู้ควบคุม                                                               ผู้อนุมัต ิ 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การฝาก Linkไว้กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 
ผู้จัดทํา  ชื่อ นายวชิรศักด์ิ นามสกุล ถิ่นทวี       รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - IT - 11 

งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์  กิจกรรมหลัก การฝาก Linkไว้กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือเพ่ิมอันดับในการจัดอันดับเว็บไซต์ 
    1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดอันดับเว็บไซต ์

2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงวิธีการปฏิบัติงานในการฝาก Linkไว้กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 ส่งหนังสือหรือส่ง mail เพ่ือขอแลกเปลี่ยน link เว็บไซต์ 

     3.2 หลังจากได้ mail ตอบกลับ ให้นํา link ของเว็บต่างๆมาใว้ที่เว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
     3.3 แจ้ง link ที่ได้ทําการใส่ link กลับไปยังหน่วยงานที่ต้องการขอแลก link     

3.4 ตรวจสอบ link ที่ได้ทําการแลกเปลี่ยนดูว่ามีการแสดง link มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบนหน้าเว็บไซต์
หน่วยงานอ่ืนที่ทําการแลกเปลี่ยน 
 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ 2 ช่ัวโมง/ 6 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ........................................ แบบฟอร์ม 

 



 

ลงนาม นายวชิรศักด์ิ  ถิ่นทวี  ลงนาม นายฉตัรชัย  เลี้ยงบุญประคอง  ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
   ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                         ผู้อนุมัติ 
 



หนว่ยงานภายนอก เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าสาํนกังาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดี นาที ชม. วัน

1

2 ส่งหนงัสือหรือส่ง mail

5

3 ได้รับการตอบรับและนํา Link มาจดัทํา

15

4 แจ้งการสร้าง Link สําเร็จ

5

5 ตรวจสอบ Link ที่ทําการแลกเปลี่ยน

5 จํานวนLink ของเว็บ

6

รวม 30

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จัดทํา  นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละ
ความสําเร็จ
การฝาก Link
 กับ
หน่วยงาน
ต่างๆ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์     กิจกรรมหลักการการฝาก Link ไว้กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ    ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน  ............ ชั่วโมง......30.......นาที

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

สร้าง Link

สิน้สดุ

ร่างหนงัสอื

แจ้ง Link

เริ่มต้น

ตรวจสอบ

ส่งหนังสือ/mail

ตอบรับ

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ลงนาม

WI-FMS-GA-IT-11



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งาน IT / โสตฯ 
ชื่อ  นาย ฉัตรชัย      นามสกุล  เลี้ยงบุญประคอง     รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - IT - 12 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก งานบริหารและจัดการเครื่องแม่ข่าย 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ   อ.สมศักดิ์   นามสกุล  คล้ายสังข์     ตําแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อดูแลป้องกันความปลอดภัยเครื่องแม่ข่าย 
     1.2 เพื่อบริหารและจดัการระบบเครื่องแม่ข่าย 
                  
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 จัดทําและบํา รุง รักษาพื้นที่
สําหรับทําเว็บไซต์ 
(หน่วยนับ: ครั้ง) 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 ทําบันทึกข้อความการขอใช้พื้นที่บน server ต่อ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2 บันทึกข้อความขอ
พื้นที่ 

5   

100 

2.1.2 เมื่อได้รับแจ้งการสร้างโครงสร้างของเว็บไซต์
สําเร็จรูปเสร็จสิน จะทําการตรวจสอบการทํางาน 
Online ของเว็บไซต์ 

 2 ขนาดพื้นที่ที่เหลือ
บน server 

10   

2.1.3 ทดสอบระบบเว็บไซต์ตามชื่อ domain name ที่
หน่วยงานขอพื้นที่ 

 2  10   

2.1.4 แจ้งข้อมูลกลับไปยังหน่วยงานที่ต้องการใช้งาน
ระบบเว็บไซต์ 

 2  
 
 
 

5   

รวม 30    

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.2 ดูแลป้องกันความปลอดภัย
เครื่องแม่ข่าย  
(หน่วยนับ: ครั้ง) 
 
 

2.2.1 ตั้งค่าเครื่องแม่ข่ายให้มีความปลอดภัย  2   4  

100 
2.2.2 แก้ไขข้อผิดพลาดในกรณีที่เครื่องแม่ข่ายทํางาน
ผิดปกติ 

 2 เครื่องแม่ข่ายที่มี
ความปลอดภัย 

 4 
 

 

2.2.3 ประสานงานกับผู้ให้บริการต่างๆในการแก้ไข
ปัญหาด้านความปลอดภัย 

 2   2  



 2.2.4 รายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา  
 

2 สรุปผลการ
ดําเนินงานดูแล
ป้องกันความ
ปลอดภัยเครื่องแม่
ข่าย 

15   

รวม 15 3 1  
2.3 บริหารและจัดการระบบเครื่อง
แม่ข่ายสําหรับให้บริการ  
(หน่วยนับ: งาน) 
 

2.3.1 รับบันทึกข้อความการขอใช้เครื่องแม่ข่าย  2 บั น ทึ ก ข้ อคว าม
จากหน่วยงาน 

5   

100 

2.3.2 จัดสรรทรัพยากรในการจัดทําเครื่องแม่ข่าย  2 เครื่องแม่ข่าย 30   
2.3.3  ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานต่างๆบนเครื่องแม่ข่าย  2 เ ค รื่ อ งแม่ ข่ า ย ที่

พร้อมใช้งาน 
 1  

2.3.4 กําหนดสิทธิ์การเข้างานบนเครืองแม่ข่าย  2 สิทธิ์การใช้งาน 15   
2.3.5 แจ้งผลการดําเนินงานกลับไปยังหน่วยงาน  2 แจ้งผลการ

ดําเนินงานบริหาร
และจัดการระบบ
เครื่องแม่ข่าย 

5   

รวม 55 1   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 40 5 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 

3.1    
3.2   

4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน  มีความสามารถด้านระบบสารสนเทศ 

 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน 40 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 1 วัน 

 

ลงนาม .............................................             ลงนาม .................................................               ลงนาม .................................................... 
                 (ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)             (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์)                        (อ.สมศักดิ์  คล้ายสังข์) 
      ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์                ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี                       ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                         ผู้จัดทํา                  ผู้ควบคุม                                                      ผู้อนุมัต ิ 

 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก งานบริหารและจัดการเครื่องแม่ข่าย 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ นายฉัตรชัย นามสกุล เลี้ยงบุญประคอง   รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - IT - 12 
งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์    กิจกรรมหลัก งานบริหารและจัดการเครื่องแม่ข่าย 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือดูแลป้องกันความปลอดภัยเคร่ืองแม่ข่าย 
    1.2 เพ่ือบริหารและจัดการระบบเคร่ืองแม่ข่าย 
 
2. ขอบเขตงาน 
 ครอบคลุมถึงวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารจัดการระบบเคร่ืองแม่ข่ายและดูแลป้องกันความปลอดภัยเคร่ืองแม่ข่าย 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 ทําบันทึกข้อความการขอใช้พ้ืนที่บน server ต่อสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     3.2 เมื่อได้รับแจ้งการสร้างโครงสร้างของเว็บไซต์สําเร็จรูปเสร็จสิน จะทําการตรวจสอบการทํางาน Online ของเว็บไซต์ 
     3.3 ทดสอบระบบเว็บไซต์ตามช่ือ domain name ที่หน่วยงานขอพ้ืนที่ 

3.4 แจ้งข้อมูลกลับไปยังหน่วยงานที่ต้องการใช้งานระบบเว็บไซต์ 
3.5 ต้ังค่าเคร่ืองแม่ข่ายให้มีความปลอดภัย 
3.6 แก้ไขข้อผิดพลาดในกรณีที่เครื่องแม่ข่ายทํางานผิดปกติ 
3.7 ประสานงานกับผู้ให้บริการต่างๆในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย 
3.8 รายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 
3.9 รับบันทึกข้อความการขอใช้เครื่องแม่ข่าย 
3.10 จัดสรรทรัพยากรในการจัดทําเคร่ืองแม่ข่าย 
3.11 ติดต้ังโปรแกรมการใช้งานต่างๆบนเคร่ืองแม่ข่าย 
3.12 กําหนดสิทธ์ิการเข้างานบนเครืองแม่ข่าย 
3.13 แจ้งผลการดําเนินงานกลับไปยังหน่วยงาน 

 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 40 นาที/ 5 ช่ัวโมง/ 1 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ........................................ แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม นายฉตัรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  ลงนาม อาจารย์สมศักด์ิ  คลา้ยสังข์ 
ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
        ผู้จัดทํา         ผู้ควบคุม                         ผู้อนุมัติ 
 



ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ สํานกั IT หวัหน้าสํานกังาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดี นาที ชม. วัน

1 ตัง้ค่าเครื่องแม่ข่ายให้มีความปลอดภยั

4

2 แก้ไขข้อผดิพลาดในกรณีที่เครื่องแม่ข่าย

ผดิปกติ 4

3 ประสานงาน

2

4 รายงานผลการดําเนินงาน

15

5

รวม 40 5 1

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จัดทํา  นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละ
ความสําเร็จ
การบริหาร
จัดการ
เครือข่าย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     งาน เทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์    กิจกรรมหลักการงานระบบครือข่าย   ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......1......วัน  .....5..... ชั่วโมง......40.......นาที

ผู้อนุมัติ อาจารย์สมศักดิ์  คล้ายสังข์

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ระบบเครือข่ายสามารถ
ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

วิเคระห์/

ร่วมตรวจสอบปัญหา

เริ่มต้น

ตัง้ค่าเครื่องแมข่่าย

รายงาน

ใช้งานเครือข่าย

สิน้สดุ

WI-FMS-GA-IT-12



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                     งานอาคารและสถานที่ 
ชื่อ  นายวรเชษฐ์   นามสกุล  เอี่ยมมั่น  รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - BV - 01 
ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป  งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ กิจกรรมหลัก การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์  
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  คล้ายสังข์  ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 กรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม - กรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม 120 ข้อมูลการแจ้งซ่อม 2   50 
 

 
2.1.2 เข้าเว็ปไซต์แจ้งซ่อมออนไลน์  120  2   
2.2.3 แจ้งปัญหาในระบบ  120  3   
2.2.4 ติดตามงานในระบบ  120  2   
2.2.5 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม - จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเพื่อเป็นข้อมูล 

และสถิติในการแจ้งซ่อม 
120 ข้อมูลการแจ้งซ่อม 2   

รวม 11    
รวมระยะเวลาทั้งหมด  1 3  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1กองกลาง ประชุมระบบแจ้งซ่อมออนไลน์  
3.2 ประชุมอาคารประหยัดพลังงาน  
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 
 



5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน …-… นาที/ ....1.... ชั่วโมง/ ...3..... วัน 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
       ( นายวรเชษฐ์   เอี่ยมมั่น )          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
               ผู้จัดทํา                      ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 
 
 



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                     งานอาคารและสถานที่ 
ชื่อ  นางสาวพัชราภรณ์   นามสกุล  สีลาดเลา  รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - BV - 01 
ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป  งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ กิจกรรมหลัก การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์  
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  คล้ายสังข์  ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 กรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม - กรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม 120 ข้อมูลการแจ้งซ่อม 2   50 
 

 
2.1.2 เข้าเว็ปไซต์แจ้งซ่อมออนไลน์  120  2   
2.2.3 แจ้งปัญหาในระบบ  120  3   
2.2.4 ติดตามงานในระบบ  120  2   
2.2.5 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม - จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเพื่อเป็นข้อมูล 

และสถิติในการแจ้งซ่อม 
120 ข้อมูลการแจ้งซ่อม 2   

รวม 11    
รวมระยะเวลาทั้งหมด  1 3  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1กองกลาง ประชุมระบบแจ้งซ่อมออนไลน์  
3.2 ประชุมอาคารประหยัดพลังงาน  
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 
 



5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน …-… นาที/ ....1.... ชั่วโมง/ ...3..... วัน 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
     (นางสาวพัชราภรณ์  สีลาดเลา)          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                ผูจ้ดัทํา            ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การแจ้งซ่อมออนไลน์   
 

ผู้จัดทํา 1  ชื่อ นายวรเชษฐ์ นามสกุล เอ่ียมมั่น    รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - BV - 01 

ผู้จัดทํา 2  ชื่อ น.ส.พัชราภรณ์ นามสกุล สีลาดเลา    

งาน อาคาร / ยานพาหนะ      กิจกรรมหลัก การแจ้งซ่อมออนไลน์ 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายใน 
   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. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 3  วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

 



ลงนาม นายวรเชษฐ์   เอ่ียมม่ัน    ลงนาม น.ส.พัชราภรณ์  สีลาดเลา 
 ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศกึษา    ตําแหน่ง เจา้หน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

           ผู้จัดทํา                        ผู้จัดทํา 
 
 
 
 
   ลงนาม นายฉตัรชัย  เลี้ยงบุญประคอง    ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
   ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

      ผู้ควบคุม                                  ผู้อนุมัติ 
 
 



เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หัวหน้าสํานักงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดี กองกลาง นาที ชม. วัน

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

กรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม

เข้าเว็ปไซต์แจ้งซ่อมออนไลน์

แจ้งปัญหาในระบบ

ติดตามงานในระบบ

จดัเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

 

2

2

3

2

2

 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

รวม 11

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  นายวรเชษฐ์   เอี่ยมมั่น

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการแจ้ง
ซ่อมข้อมูลออนไลน์

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ผู้จัดทํา น.ส.พัชราภรณ์  สีลาดเลา

ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ขัน้ตอน

 

ข้อมลูการแจ้งซ่อม

ข้อมลูการแจ้งซ่อม

 

ความถกูต้องของข้อมลู

ข้อมลูการแจ้งซ่อมออนไลน์

กิจกรรมรอง

 

รายละเอียดการแจ้งซ่อม

ฐานข้อมลู

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....อาคารและสถานที่....      กิจกรรมหลัก ...การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......25.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 การแจ้งซ่อม
ทางระบบ
ออนไลน์

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item)

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ่มต้น 

กรอกแบบฟอรม์การแจง้ซอ่ม

แจง้ปัญหาในระบบ

สิน้สุด 

เขา้เว็ปไซตแ์จง้ซอ่มออนไลน์

ตดิตามงานในระบบ

จัดเก็บเอกสารเขา้แฟ้ม

รับทราบ

WI-FMS-GA-BV-01



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                  งานอาคารและสถานที่ 
ชื่อ  นายวรเชษฐ์   นามสกุล  เอี่ยมมั่น  รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - BV - 03 
ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป  งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ กิจกรรมหลัก การจัดการระบบวงจรปิด  
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  คล้ายสังข์  ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไดร้ับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดการระบบวงจรปิด 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 กรอกแบบฟอร์มการขอดูกล้องวงจรปิด -กรอกแบบฟอร์มพร้อมวัตถุประสงค์ใน
การขอดูกล้องวงจรปิด 

36 รายละเอียดการ
ขอดูกล้องวงจรปิด 

2   50 

2.1.2 ติดต่อประสานงานผู้ควบคุมดูแล  36  2   50 
2.1.3 ตรวจสอบและแสดงผลตามวัตถุประสงค์  36  20   50 
2.1.4 นําไฟล์ที่ได้ใส่ DVD/Flash Drive  36  7   50 
2.1.5 ติดต่อรับภาพนิ่ง หรือ DVD  36  2   50 
2.1.6 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม  36  2   50 
2.1.7 จัดทําสถิติการใช้บริการขอดูกล้องวงจรปิด  36 สถิติการขอดูกล้อง

วงจรปิด 
5   50 

รวม 36    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 36  3  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1กองกลาง ประชุมระบบแจ้งซ่อมออนไลน์  
3.2 ประชุมอาคารประหยัดพลังงาน  
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 



4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน …36… นาที/ ..-... ชั่วโมง/ ..3..... วัน 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
       ( นายวรเชษฐ์   เอี่ยมมั่น )          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
               ผู้จัดทํา                      ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 
 



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                   งานอาคารและสถานที่ 
ชื่อ  นางสาวพัชราภรณ์    นามสกุล  สีลาดเลา   รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - BV - 03 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป   งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ  กิจกรรมหลัก  การจัดการระบบวงจรปิด 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  คล้ายสังข์  ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดการระบบวงจรปิด 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 กรอกแบบฟอร์มการขอดูกล้องวงจรปิด -กรอกแบบฟอร์มพร้อมวัตถุประสงค์ใน
การขอดูกล้องวงจรปิด 

36 รายละเอียดการ
ขอดูกล้องวงจรปิด 

2   50 

2.1.2 ติดต่อประสานงานผู้ควบคุมดูแล  36  2   50 
2.1.3 ตรวจสอบและแสดงผลตามวัตถุประสงค์  36  20   50 
2.1.4 นําไฟล์ที่ได้ใส่ DVD/Flash Drive  36  7   50 
2.1.5 ติดต่อรับภาพนิ่ง หรือ DVD  36  2   50 
2.1.6 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม  36  2   50 
2.1.7 จัดทําสถิติการใช้บริการขอดูกล้องวงจรปิด  36 สถิติการขอดูกล้อง

วงจรปิด 
5   50 

รวม 36    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 36  3  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1กองกลาง ประชุมระบบแจ้งซ่อมออนไลน์  
3.2 ประชุมอาคารประหยัดพลังงาน  
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 



4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน …36… นาที/ ..-... ชั่วโมง/ ..3..... วัน 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
 (นางสาวพัชราภรณ์  สีลาดเลา )      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)       (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง      หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
          ผู้จัดทํา                    ผู้ควบคุม                                                                         ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก ระบบวงจรปิด 
 

ผู้จัดทํา 1  ชื่อ นายวรเชษฐ์ นามสกุล เอ่ียมมั่น    รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - BV - 03 

ผู้จัดทํา 2  ชื่อ น.ส.พัชราภรณ์ นามสกุล สีลาดเลา    

งาน อาคาร / ยานพาหนะ      กิจกรรมหลัก ระบบวงจรปิด 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพ่ือรักษาและเฝ้าระวังความปลอดภัยของ บุคคลและสถานที่ในคณะ 
       1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามผกระทําความผํ  ิดต่างๆ ภายในคณะ 
2. ขอบเขตงาน 
        2.1 ครอบคลุมถึงการขอดูกล้องวงจรปิดเพ่ือติดตามทรัพย์สินที่หายภายในห้องเรียน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 กรอกแบบฟอร์มการขอดูกล้องวงจรปิด 

      - กรอกแบบฟอร์มพร้อมวัตถุประสงค์ในการขอดูกล้องวงจรปิด  
3.2 ติดต่อประสานงานผู้ควบคุมดูแล 
3..3 ตรวจสอบและแสดงผลตามวัตถุประสงค์ 
3..4 นําไฟล์ที่ได้ใส่ DVD/Flash Drive 
3..5 ติดต่อรับภาพน่ิง หรือ DVD 
3..6 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 

2.7.7 จัดทําสถิติการใช้บริการขอดูกล้องวงจรปิด4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 
 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 36 นาที/ - ช่ัวโมง/ 3  วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 
 

 

 

 

 



ลงนาม นายวรเชษฐ์   เอ่ียมม่ัน    ลงนาม น.ส.พัชราภรณ์  สีลาดเลา 
 ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศกึษา    ตําแหน่ง เจา้หน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

           ผู้จัดทํา                        ผู้จัดทํา 
 
 
 
 
   ลงนาม นายฉตัรชัย  เลี้ยงบุญประคอง    ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
   ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

      ผู้ควบคุม                                  ผู้อนุมัติ 
 
 



เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หัวหน้าสํานักงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดี กองกลาง นาที ชม. วัน

 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 
กรอกแบบฟอร์มการขอดกูล้องวงจรปิด

ติดต่อประสานงานผู้ควบคมุดแูล

ตรวจสอบและแสดงผลตามวตัถปุระสงค์

นําไฟล์ทีไ่ด้ใส ่DVD/Flach Drive 

ติดต่อรับภาพนิ่ง

จดัเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

จดัทาํสถิติการใช้บริการขอดกูล้องวงจรปิด

 
2

2

20

7

2

2

5

 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

รวม 36

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  นายวรเชษฐ์   เอี่ยมมั่น

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....อาคารและสถานที่....      กิจกรรมหลัก …การระบบวงจรปิด....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............ ชั่วโมง.......36.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 ให้บริการ
ข้อมูลภาพ
บันทึกใน
ระบบกล้อง
วงงจรปิด

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item)ขัน้ตอน

 
แบบฟอร์มการขอดกูล้องวงจรปิด

 

ความถกูต้องของข้อมลู

ความถกูต้องของข้อมลู

ความถกูต้องของข้อมลู

กิจกรรมรอง

 

รายละเอียดการขอดกูล้องวงจร

ปิดพร้อมวตัถประสงค์

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการ
ให้บริการข้อมูลระบบกล้อง
วงจรปิด1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ผู้จัดทํา น.ส.พัชราภรณ์  สีลาดเลา

ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

 กรอกแบบฟอรม์การขอดกูลอ้งวงจรปิด

ตรวจสอบและแสดงผลตาม
วัตถปุระสงค์

ติดตอ่ประสานผู้ควบคมุดแูล

นําไฟลท์ีไ่ดใ้ส ่DVD/Flach Drive

ตดิตอ่รับภาพนิง่

จัดเก็บเอกสารเขา้แฟ้ม

จัดทําสถติกิารใชบ้รกิารขอดกูลอ้งวงจร
ปิด

WI-FMS-GA-BV-03



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                    งานอาคารและสถานที่ 
ชื่อ  นายวรเชษฐ์   นามสกุล  เอี่ยมมั่น  รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - BV - 07 
ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป  งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ กิจกรรมหลัก การตรวจสอบการใช้พลังงานเชื้อเพลิง  
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  คล้ายสังข์  ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การตรวจสอบการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิง 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  1 ครั้ง / เดือน 
 

2.1.1 รวบรวมการใช้เชื้อเพลิงรถยนต์ ไฟฟ้า ภายใน
คณะ 

-รวบรวมการใช้เชื้อเพลิงรถยนต์โดย
ปริมาณน้ํามันที่เติมในแต่ล่ะเดือน 
-รวบรวมการใช้ไฟฟ้าโดยการจดเลข
มิเตอร์ 

12 ข้อมูลการใช้
เชื้อเพลิง 

 5  50 
 

 

2.1.2 จัดทํารายงานการใช้เชื้อเพลิงและไฟฟ้าภายใน
คณะ ไปยังกองกลางและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-จัดทําบันทึกข้อความรายงานการใช้
เชื้อเพลิงและไฟฟ้าภายในคณะ 

12   3  50 

2.1.3 จัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้ม  12 ข้อมูล 5   50 
รวม 5 1 1  

รวมระยะเวลาทั้งหมด  6 13  
 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 
 



5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน - นาที/ 6 ชั่วโมง/ 13 วัน 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
       ( นายวรเชษฐ์   เอี่ยมมั่น )          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
               ผู้จัดทํา                      ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 
 



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                    งานอาคารและสถานที่ 
ชื่อ  นางสาวพัชราภรณ์    นามสกุล  สีลาดเลา   รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - BV - 07 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป   งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ  กิจกรรมหลัก  การตรวจสอบการใช้พลังงาน 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  คล้ายสังข์  ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การตรวจสอบการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิง 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  1 ครั้ง / เดือน 
 

2.1.1 รวบรวมการใช้เชื้อเพลิงรถยนต์ ไฟฟ้า ภายใน
คณะ 

-รวบรวมการใช้เชื้อเพลิงรถยนต์โดย
ปริมาณน้ํามันที่เติมในแต่ล่ะเดือน 
-รวบรวมการใช้ไฟฟ้าโดยการจดเลข
มิเตอร์ 

12 ข้อมูลการใช้
เชื้อเพลิง 

 5  50 
 

 

2.1.2 จัดทํารายงานการใช้เชื้อเพลิงและไฟฟ้าภายใน
คณะ ไปยังกองกลางและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-จัดทําบันทึกข้อความรายงานการใช้
เชื้อเพลิงและไฟฟ้าภายในคณะ 

12   3  50 

2.1.3 จัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้ม  12 ข้อมูล 5   50 
รวม 5 1 1  

รวมระยะเวลาทั้งหมด  6 13  
 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 
 



5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน - นาที/ 6 ชั่วโมง/ 13 วัน 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
 (นางสาวพัชราภรณ์  สีลาดเลา )      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)       (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง      หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
          ผู้จัดทํา                    ผู้ควบคุม                                                                         ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การตรวจสอบการใช้พลังงานเชื้อเพลิง 
 

ผู้จัดทํา 1  ชื่อ นายวรเชษฐ์ นามสกุล เอ่ียมมั่น    รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - BV - 07 

ผู้จัดทํา 2  ชื่อ น.ส.พัชราภรณ์ นามสกุล สีลาดเลา    

งาน อาคาร / ยานพาหนะ     กิจกรรมหลัก การตรวจสอบการใช้พลังงานเช้ือเพลิง
ผู้บังคับบญัชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพ่ือควบคุมการใช้พลังงานเช้ือเพลิงภายในคณะ 

2. ขอบเขตงาน 
      2.1 ครอบคลุมทั้งการใช้เช้ือเพลิงรถยนต์ และการใช้ไฟฟ้าภายในคณะ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 รวบรวมการใช้เช้ือเพลิงรถยนต์ ไฟฟ้า ภายในคณะ 
     -รวบรวมการใช้เช้ือเพลิงรถยนต์โดยปริมาณนํ้ามันที่เติมในแต่ล่ะเดือน 

       - รวบรวมการใช้ไฟฟ้าโดยการจดเลขมิเตอร์ 
3.2 จัดทํารายงานการใช้เช้ือเพลิงและไฟฟ้าภายในคณะ ไปยังกองกลางและผู้ที่เก่ียวขอ้ง 

      - จัดทําบันทึกข้อความรายงานการใข้เช้ือเพลิงและไฟฟ้าภายในคณะ 
3.3 จัดเก็บข้อมูลในระบบ 

 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 
 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 13  วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ........................................ แบบฟอร์ม 

 

 

 

 

 



ลงนาม นายวรเชษฐ์   เอ่ียมมั่น    ลงนาม น.ส.พัชราภรณ์  สีลาดเลา 
 ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

           ผู้จัดทํา                        ผู้จัดทํา 
 
 
 
 
   ลงนาม นายฉตัรชัย  เลี้ยงบุญประคอง    ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
   ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

      ผู้ควบคุม                                  ผู้อนุมัติ 
 
 
 



เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หัวหน้าสํานักงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดี กองกลาง นาที ชม. วัน

 

1.

2.

3.

 

รวบรวมการใช้เชือ้เพลงิรถยนต์ ไฟฟ้า 

ภายในคณะ

จดัทาํรายงานการใช้เชือ้เพลงิและไฟฟ้า

ภายในคณะไปยงักองกลางและผู้ เกี่ยวข้อง

จดัเก็บข้อมลูในระบบ

 

5

 

5

3

 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 

ข้อมลูการใช้

เชือ้เพลิง

ข้อมลูการใช้

เชือ้เพลิง

รวม 5 8

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  นายวรเชษฐ์   เอี่ยมมั่น

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 ข้อมูลการใช้
เชื้อเพลิง

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item)

ผู้จัดทํา น.ส.พัชราภรณ์  สีลาดเลา

ขัน้ตอน

 

บันทึกข้อความ

แฟม้เก็บข้อมลู

 

ความถกูต้องของข้อมลู

ความถกูต้องของข้อมลู

กิจกรรมรอง

 

ข้อมลูการใช้เชือ้เพลิง

ข้อมลูการใช้เชือ้เพลิง

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....อาคารและสถานที่....      กิจกรรมหลัก ...ตรวจสอบการใช้พลังงานเชื้อเพลิง....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน....8........ ชั่วโมง.......5.......นาที

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการ
ตรวจสอบการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิง1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ่มต้น 

รวบรวมการใชเ้ชือ้เพลงิรถยนต ์ไฟฟ้า
ภายในคณะ

จัดเก็บขอ้มูลเขา้แฟ้ม

สิน้สุด 

จัดทํารายงานการใชเ้ชือ้เพลงิและไฟฟ้า
ภายในคณะไปยังกองกลางและผูเ้กีย่วขอ้ง

ตรวจสอบ ตรวจสอบ

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ลงนาม รับทราบ

WI-FMS-GA-BV-07



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                  งานอาคาร/ยานพาหนะ 
ชื่อ  นายวรเชษฐ์   นามสกุล  เอี่ยมมั่น  รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - BV - 08 
ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป  งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ กิจกรรมหลัก การตรวจสอบซ่อมบํารุง  
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  คล้ายสังข์  ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานอาคาร /ยานพาหนะ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเขา้ใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานอาคาร /ยานพาหนะ 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การตรวจสอบซ่อมบํารุง 
- หน่วยนับ : เรื่อง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 1 ปี หรือ 6 เดือน 
 

2.1.1 รับใบแจ้งซ่อม หรือ บันทึกข้อความแจ้งซ่อม 
พร้อมตรวจสอบรายละเอียด 

รับใบแจ้งซ่อม/บันทึกข้อความ ตรวจสอบ
รายการวัสดุหรือเลขครุภัณฑ์ ยี่ห้อ /รุ่น 
ในบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ ของฝ่าย  

95 ข้อมูล 10   50 

2.1.2 กรณีดําเนินการเองได้ ดําเนินการซ่อมบํารุงให้
เรียบร้อย 

- เครื่องปรับอากาศ (กรณีน้ําหยด 
ดําเนินการถอดท่อน้ําทิ้ง ใช้โบว์เวอร์เป่าไล่
น้ําหรือวุ้นที่ค้างอยู่นท่อออก ถอดฝาครอบ
เครื่องด้านล่างแล้วซับน้ําที่ค้างในถาดออก
ให้หมดแล้วประกอบคืน) 
- เครื่องปรับอากาศ (กรณีเบรคเกอร์ตัด 
ดําเนินการตรวจสอบดังนี้ 1. หน้าสัมผัส 
เม็คเนติก ที่คอล์ยร้อนว่าทํางานสมบูรณ์
หรือไม่ถ้าสกปรกให้ตัดไฟและถอดทํา
ความสะอาด/เปลี่ยน 2.ระดับน้ํายาภายใน
คอมเพลสเซอร์ ถ้าน้ํายาเกินคอมเพลสเซอ
จะทํางานหนักและกินกระแสไฟฟ้ามาก
เกินโหลดที่เบรคเกอร์รับได้ ให้ดําเนินการ
ปล่อยน้ํายาออก) 
- เครื่องปรับอากาศ (กรณีไม่มีความเย็น 
ดําเนินการตรวจสอบดังนี้ 1. กรองฝุ่น พัด

20 วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
สามารถ ใช้งานได้ 

 3  50 



ลมคอลย์เย็น และคอล์ยเย็นตันหรือไม่ ถ้า
ตันให้ดําเนินการล้าง 2. ตรวจสอบคอล์ย
ร้อนว่าครีบระบายความร้อนตันหรือไม่ ถ้า
ตันให้ดําเนินการล้างทําความสะอาด 3. 
ระดับน้ํายาสามารถตรวจสอบได้2วิธีคือ 
3.1ใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าวัดกระแส ถ้า
ต่ํากว่าที่กําหนดไว่แลดงว่าน้ํายาขาด 3.2 
ใช้เกจวัดน้ํายาว่าอยู่ในระดับหรือไม่) 
- ก๊อกน้ําชํารุด/สายน้ําดีชํารุด 
ดําเนินการเปลียนอุปกรณ์ 
- ชักโครก น้ํารั่ว / ลูกลอยค้าง เปลี่ยน
หรือซ่อมตามอาการ 
- ท่อส่งน้ําแตก ตัด/ต่อ หรือเปลี่ยน 
-โทรศัพท์ สายขาด/ไม่มีสัญญาณตัดแล้ว
ต่อใหม่ หรือเดินสายจากตู้สาขาใหม่ 
- ปลั๊กไฟชํารุด (ปลั๊กติดผนังดําเนินการ
เปลี่ยน ปลั๊กพ่วงสายขาดถอดบัดกรีใหม่) 
- เดินปลั๊กไฟหรือแยกสวิตซ์ไฟใหม่ 
- หลอดไฟ (หลอดเสียเปลี่ยนหลอด ซึ่งT5 
เดิมใช้บัลลัสอิเล็กทรอนิกซ์แบบ 2 หลอด/
ชุด  กรณีบัลลัสเสีย ต้องดําเนินการตัดต่อ
วงจรไฟฟ้าภายในโคมไฟใหม่ทั้งหมด) 
 

2.1.3 กรณีตรวจสอบแล้วซ่อมเองไม่ได้ดําเนินการ 
ประสานบริษัทเข้ามาตรวจสอบ พร้อมเสนอราคา 

-ประสานบริษัทอย่างน้อย 2 บริษัท เข้ามา
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ชํารุด พร้อมนําไปดู
อุปกรณ์ ให้รายละเอียด เช่น เลขห้อง เลข
ครุภัณฑ์ ชื่อหรือรายละเอียดต่างๆที่ลงไว้
ในทะเบียนครุภัณฑ์  

- ใบเสนอราคา  1   

2.1.4 ดําเนินการประเมินราคา ความคุ้มค่าในการซ่อม
บํารุง ให้ความเห็น พร้อมทําบันทึกข้อความขออนุมัติ 
เสนอคณบดีเพื่อ ขออนุมัติซ่อมบํารุง 

-ดําเนินการเปรียบเทียบราคาตามใบเสนอ
ราคาของแต่ละบริษัท โดยเลือกที่ราคา
ต่ําสุด  
- เปรียบเทียบราคาซ่อมบํารุงกับราคา
เครื่องในทะเบียนครุภัณฑ์ รวมถึงราคา

- เอ ก ส า ร บั น ทึ ก
ข้อความ 

 4   



กลางสํานักงบประมาณและราคาตลาด 
-ทําบันทึกข้อความขอ อนุมัติซ่อมตาม
เส้นทางหน่วยงาน พร้อมแนบเอกสารใบ
เสนอราคา 

2.1.5 อนุมัติประสานบริษัทเข้าดําเนินการ / ไม่อนุมัติ
แจ้งให้ผู้ดูแลหรือผู้แจ้งทราบ 

- ประสานช่างเข้าดําเนินการ แจ้งผู้เกี่ยว
ข อ้ ง (ผู้ แ จ้ ง )ท ราบ  ค วบ คุ ม ดู แ ล ให้
คําปรึกษา เป็นระยะ 

- วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
สามารถ ใช้งานได้ 

 1   

2.1.6 ดําเนินการซ่อมแล้วเสร็จ ตรวจสอบ/รายงานผล
(คณบดี/ผู้แจ้ง) 

- รายงานผลการซ่อมให้ผู้แจ้งซ่อม/คณบดี
ทราบผลการดําเนินงาน 
-บันทึกประวัติการซ่อมบํารุงหรือรายการ
ป รับเปลี่ ย ต่างๆลงบัญชี วัส ดุห รือเล่ม
ครุภัณฑ์ 

- ข้อมูลประวัติการ
ซ่อมบํารุง 

 1   

รวม 10 3 1  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 50 6 137  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาปริณญาตรี 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน - 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน 50 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 137 วัน 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
       ( นายวรเชษฐ์   เอี่ยมมั่น )          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
               ผู้จัดทํา                      ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 
 



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานอาคาร/ยานพาหนะ 
ชื่อ  นางสาวพัชราภรณ์    นามสกุล  สีลาดเลา   รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - BV - 08 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป   งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ  กิจกรรมหลัก  การตรวจสอบซ่อมบํารุง 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  คล้ายสังข์  ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานอาคาร /ยานพาหนะ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเขา้ใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานอาคาร /ยานพาหนะ 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การตรวจสอบซ่อมบํารุง 
- หน่วยนับ : เรื่อง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 1 ปี หรือ 6 เดือน 
 

2.1.1 รับใบแจ้งซ่อม หรือ บันทึกข้อความแจ้งซ่อม 
พร้อมตรวจสอบรายละเอียด 

รับใบแจ้งซ่อม/บันทึกข้อความ ตรวจสอบ
รายการวัสดุหรือเลขครุภัณฑ์ ยี่ห้อ /รุ่น 
ในบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ ของฝ่าย  

95 ข้อมูล 10   50 

2.1.2 กรณีดําเนินการเองได้ ดําเนินการซ่อมบํารุงให้
เรียบร้อย 

- เครื่องปรับอากาศ (กรณีน้ําหยด 
ดําเนินการถอดท่อน้ําทิ้ง ใช้โบว์เวอร์เป่าไล่
น้ําหรือวุ้นที่ค้างอยู่นท่อออก ถอดฝาครอบ
เครื่องด้านล่างแล้วซับน้ําที่ค้างในถาดออก
ให้หมดแล้วประกอบคืน) 
- เครื่องปรับอากาศ (กรณีเบรคเกอร์ตัด 
ดําเนินการตรวจสอบดังนี้ 1. หน้าสัมผัส 
เม็คเนติก ที่คอล์ยร้อนว่าทํางานสมบูรณ์
หรือไม่ถ้าสกปรกให้ตัดไฟและถอดทํา
ความสะอาด/เปลี่ยน 2.ระดับน้ํายาภายใน
คอมเพลสเซอร์ ถ้าน้ํายาเกินคอมเพลสเซอ
จะทํางานหนักและกินกระแสไฟฟ้ามาก
เกินโหลดที่เบรคเกอร์รับได้ ให้ดําเนินการ
ปล่อยน้ํายาออก) 
- เครื่องปรับอากาศ (กรณีไม่มีความเย็น 
ดําเนินการตรวจสอบดังนี้ 1. กรองฝุ่น พัด

- วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
สามารถ ใช้งานได้ 

 3  - 



ลมคอลย์เย็น และคอล์ยเย็นตันหรือไม่ ถ้า
ตันให้ดําเนินการล้าง 2. ตรวจสอบคอล์ย
ร้อนว่าครีบระบายความร้อนตันหรือไม่ ถ้า
ตันให้ดําเนินการล้างทําความสะอาด 3. 
ระดับน้ํายาสามารถตรวจสอบได้2วิธีคือ 
3.1ใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าวัดกระแส ถ้า
ต่ํากว่าที่กําหนดไว่แลดงว่าน้ํายาขาด 3.2 
ใช้เกจวัดน้ํายาว่าอยู่ในระดับหรือไม่) 
- ก๊อกน้ําชํารุด/สายน้ําดีชํารุด 
ดําเนินการเปลียนอุปกรณ์ 
- ชักโครก น้ํารั่ว / ลูกลอยค้าง เปลี่ยน
หรือซ่อมตามอาการ 
- ท่อส่งน้ําแตก ตัด/ต่อ หรือเปลี่ยน 
-โทรศัพท์ สายขาด/ไม่มีสัญญาณตัดแล้ว
ต่อใหม่ หรือเดินสายจากตู้สาขาใหม่ 
- ปลั๊กไฟชํารุด (ปลั๊กติดผนังดําเนินการ
เปลี่ยน ปลั๊กพ่วงสายขาดถอดบัดกรีใหม่) 
- เดินปลั๊กไฟหรือแยกสวิตซ์ไฟใหม่ 
- หลอดไฟ (หลอดเสียเปลี่ยนหลอด ซึ่งT5 
เดิมใช้บัลลัสอิเล็กทรอนิกซ์แบบ 2 หลอด/
ชุด  กรณีบัลลัสเสีย ต้องดําเนินการตัดต่อ
วงจรไฟฟ้าภายในโคมไฟใหม่ทั้งหมด) 
 

2.1.3 กรณีตรวจสอบแล้วซ่อมเองไม่ได้ดําเนินการ 
ประสานบริษัทเข้ามาตรวจสอบ พร้อมเสนอราคา 

-ประสานบริษัทอย่างน้อย 2 บริษัท เข้ามา
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ชํารุด พร้อมนําไปดู
อุปกรณ์ ให้รายละเอียด เช่น เลขห้อง เลข
ครุภัณฑ์ ชื่อหรือรายละเอียดต่างๆที่ลงไว้
ในทะเบียนครุภัณฑ์  

- ใบเสนอราคา  1   

2.1.4 ดําเนินการประเมินราคา ความคุ้มค่าในการซ่อม
บํารุง ให้ความเห็น พร้อมทําบันทึกข้อความขออนุมัติ 
เสนอคณบดีเพื่อ ขออนุมัติซ่อมบํารุง 

-ดําเนินการเปรียบเทียบราคาตามใบเสนอ
ราคาของแต่ละบริษัท โดยเลือกที่ราคา
ต่ําสุด  
- เปรียบเทียบราคาซ่อมบํารุงกับราคา
เครื่องในทะเบียนครุภัณฑ์ รวมถึงราคา

- เอ ก ส า ร บั น ทึ ก
ข้อความ 

 4   



กลางสํานักงบประมาณและราคาตลาด 
-ทําบันทึกข้อความขอ อนุมัติซ่อมตาม
เส้นทางหน่วยงาน พร้อมแนบเอกสารใบ
เสนอราคา 

2.1.5 อนุมัติประสานบริษัทเข้าดําเนินการ / ไม่อนุมัติ
แจ้งให้ผู้ดูแลหรือผู้แจ้งทราบ 

- ประสานช่างเข้าดําเนินการ แจ้งผู้เกี่ยว
ข อ้ ง (ผู้ แ จ้ ง )ท ราบ  ค วบ คุ ม ดู แ ล ให้
คําปรึกษา เป็นระยะ 

- วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
สามารถ ใช้งานได้ 

 1   

2.1.6 ดําเนินการซ่อมแล้วเสร็จ ตรวจสอบ/รายงานผล
(คณบดี/ผู้แจ้ง) 

- รายงานผลการซ่อมให้ผู้แจ้งซ่อม/คณบดี
ทราบผลการดําเนินงาน 
-บันทึกประวัติการซ่อมบํารุงหรือรายการ
ป รับเปลี่ ย ต่างๆลงบัญชี วัส ดุห รือเล่ม
ครุภัณฑ์ 

- ข้อมูลประวัติการ
ซ่อมบํารุง 

 1   

รวม 10 3 1  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 950 - -  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาปริณญาตรี 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน - 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน 50 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 2 วัน 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
 (นางสาวพัชราภรณ์  สีลาดเลา )      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)       (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง      หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
          ผู้จัดทํา                    ผู้ควบคุม                                                                         ผู้อนุมัต ิ 
  



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การตรวจสอบซ่อมบํารุง 
 

ผู้จัดทํา 1  ชื่อ นายวรเชษฐ์ นามสกุล เอ่ียมมั่น    รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - BV - 08 

ผู้จัดทํา 2  ชื่อ น.ส.พัชราภรณ์ นามสกุล สีลาดเลา    

งาน อาคาร / ยานพาหนะ      กิจกรรมหลัก การตรวจสอบซ่อมบํารุง 
ผู้บังคับบญัชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพ่ือควบคุมการปฎิบัติงานในอาคาร / ยานพาหนะภายในคณะ 

2. ขอบเขตงาน 
      2.1 ครอบคลุมทั้งงานในอาคาร / ยานพาหนะภายในคณะ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 รับใบแจ้งซ่อม หรือ บันทึกข้อความแจ้งซ่อม พร้อมตรวจสอบรายละเอียด 
     - รับใบแจง้ซ่อม/บันทึกขอ้ความ ตรวจสอบรายการวัสดุหรือเลขครุภัณฑ์ ย่ีห้อ /รุน่ ในบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ ของฝา่ย 
3.2 กรณีดําเนินการเองได้ ดําเนินการซ่อมบํารุงให้เรียบร้อย 

      - เครื่องปรับอากาศ (กรณีนํ้าหยด ดําเนินการถอดท่อนํ้าทิ้ง ใช้โบว์เวอร์เป่าไล่นํ้าหรือวุ้นที่ค้างอยู่นท่อออก ถอดฝา
ครอบเครื่องด้านล่างแล้วซับนํ้าที่ค้างในถาดออกให้หมดแลว้ประกอบคืน) 

     - เครื่องปรับอากาศ (กรณีเบรคเกอร์ตัด ดําเนินการตรวจสอบดังน้ี  
1. หน้าสัมผัส เม็คเนติก ที่คอล์ยร้อนว่าทํางานสมบูรณ์หรอืไม่ถ้าสกปรกให้ตัดไฟและถอดทําความสะอาด/

เปลี่ยน  
2.ระดับนํ้ายาภายในคอมเพลสเซอร ์ถ้านํ้ายาเกินคอมเพลสเซอจะทํางานหนักและกินกระแสไฟฟ้ามากเกิน

โหลดที่เบรคเกอร์รับได้ ให้ดําเนินการปล่อยนํ้ายาออก) 
                   - เครื่องปรับอากาศ (กรณีไมม่คีวามเย็น ดําเนินการตรวจสอบดังน้ี  

1. กรองฝุ่น พัดลมคอลย์เย็น และคอล์ยเย็นตันหรือไม่ ถา้ตันให้ดําเนินการล้าง  
2. ตรวจสอบคอล์ยร้อนว่าครีบระบายความร้อนตันหรือไม่ ถ้าตันให้ดําเนินการล้างทําความสะอาด  
3. ระดับนํ้ายาสามารถตรวจสอบได้ 2 วิธีคอื  

3.1ใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าวัดกระแส ถ้าตํ่ากว่าที่กําหนดไว่แลดงว่านํ้ายาขาด  
3.2 ใช้เกจวัดนํ้ายาว่าอยู่ในระดับหรือไม่) 

       - ก๊อกนํ้าชํารุด/สายนํ้าดีชํารุด ดําเนินการเปลียนอุปกรณ์ 
      - ชักโครก นํ้ารั่ว / ลูกลอยค้าง เปลี่ยนหรือซ่อมตามอาการ 
      - ท่อส่งนํ้าแตก ตัด/ต่อ หรือเปลี่ยน 
      - โทรศัพท์ สายขาด/ไมม่ีสัญญาณตัดแล้วต่อใหม่ หรอืเดินสายจากตู้สาขาใหม ่
      - ปลั๊กไฟชํารุด (ปลั๊กติดผนังดําเนินการเปลี่ยน ปลั๊กพ่วงสายขาดถอดบัดกรีใหม่) 
      - เดินปลั๊กไฟหรือแยกสวิตซ์ไฟใหม ่
      - หลอดไฟ (หลอดเสียเปลี่ยนหลอด ซึง่T5 เดิมใช้บัลลัสอิเล็กทรอนิกซ์แบบ 2 หลอด/ชุด  กรณีบัลลัสเสีย 

ต้องดําเนินการตัดต่อวงจรไฟฟ้าภายในโคมไฟใหม่ทั้งหมด) 



 
3.3 กรณีตรวจสอบแล้วซ่อมเองไม่ได้ดําเนินการ ประสานบริษัทเข้ามาตรวจสอบ พร้อมเสนอราคา 
      -ประสานบริษัทอย่างน้อย 2 บรษิัท เขา้มาตรวจสอบอุปกรณ์ที่ชํารุด พร้อมนําไปดูอุปกรณ์ ให้
รายละเอียด เช่น เลขห้อง เลขครุภัณฑ์ ช่ือหรือรายละเอียดต่างๆท่ีลงไว้ในทะเบียนครุภัณฑ์ 
3.4 ดําเนินการประเมินราคา ความคุ้มค่าในการซ่อมบํารุง ให้ความเห็น พร้อมทําบันทึกข้อความขออนุมัติ 
เสนอคณบดีเพ่ือ ขออนุมัติซ่อมบํารุง 
     -ดําเนินการเปรียบเทียบราคาตามใบเสนอราคาของแต่ละบริษัท โดยเลือกที่ราคาตํ่าสุด  
     - เปรียบเทียบราคาซ่อมบํารุงกับราคาเคร่ืองในทะเบียนครุภัณฑ์ รวมถึงราคากลางสํานักงบประมาณและ

ราคาตลาด 
     -ทําบันทึกข้อความขอ อนุมัติซ่อมตามเส้นทางหน่วยงาน พร้อมแนบเอกสารใบเสนอราคา 
3.5 อนุมัติประสานบริษัทเข้าดําเนินการ / ไม่อนุมัติแจ้งใหผู้้ดูแลหรือผู้แจง้ทราบ 
     - ประสานช่างเข้าดําเนินการ แจ้งผู้เก่ียวขอ้ง(ผู้แจ้ง)ทราบ ควบคุมดูแลให้คําปรึกษา เป็นระยะ 
3.6 ดําเนินการซ่อมแล้วเสร็จ ตรวจสอบ/รายงานผล(คณบดี/ผู้แจ้ง) 
     - รายงานผลการซ่อมใหผู้้แจ้งซ่อม/คณบดีทราบผลการดําเนินงาน 
     -บันทึกประวัติการซ่อมบํารุงหรือรายการปรับเปลี่ยต่างๆลงบัญชีวัสดุหรือเล่มครุภัณฑ์ 

 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 
 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 50 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 137  วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ........................................ แบบฟอร์ม 

 

 

 

ลงนาม นายวรเชษฐ์   เอ่ียมม่ัน    ลงนาม น.ส.พัชราภรณ์  สีลาดเลา 
 ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศกึษา    ตําแหน่ง เจา้หน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

           ผู้จัดทํา                        ผู้จัดทํา 
 
 
 
 
   ลงนาม นายฉตัรชัย  เลี้ยงบุญประคอง    ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
   ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

      ผู้ควบคุม                                  ผู้อนุมัติ 
 
 



เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หัวหน้าสํานักงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดี กองกลาง นาที ชม. วัน

 

1.

2.

3.

 

รับใบแจ้งซ่อม

ตรวจสอบหากซ่อมเองได้จะดําเนินการ

ซ่อม หากซ่อมไม่ได้ทาํการแจ้งหน่วยงาน

กองกลาง

รายงานผล

 

1

 

3

รวม

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  นายวรเชษฐ์   เอี่ยมมั่น

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการ
ตรวจสอบการซ่อมบํารุง

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ขัน้ตอน

 

บันทึกข้อความ

แฟม้เก็บข้อมลู

กิจกรรมรอง

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....อาคารและสถานที่....      กิจกรรมหลัก ...ตรวจสอบการซ่อมบํารุง....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน…3........ ชั่วโมง.......10.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

วัสดุและ
อุปกรณ์ได้รับ
การซ่อมบํารุง

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item)

ผู้จัดทํา น.ส.พัชราภรณ์  สีลาดเลา

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ่มต้น 

รับใบแจง้ซ่อม

ดําเนนิการซ่อม

สิน้สุด 

ตรวจสอบ

รับทราบ
บันทกึขอ้ความ

กรณีซอ่มไมไ่ด ้

กรณีซอ่มได ้ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ลงนาม

WI-FMS-GA-BV-08



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                 งานอาคาร/ยานพาหนะ 
ชื่อ  นายวรเชษฐ์   นามสกุล  เอี่ยมมั่น  รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - BV - 10 
ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป  งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ กิจกรรมหลัก การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  คล้ายสังข์  ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานอาคาร /ยานพาหนะ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานอาคาร /ยานพาหนะ 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การควบคุมดูแลช่างและ
ผู้รับเหมา 
- หน่วยนับ : เรื่อง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 1 ครั้ง / ปี 
 

2.1.1แลกบัตรลงชื่อ รายละเอียดต่างๆ ของช่างที่เข้ามา
ดําเนินการ 

 1 ข้ อ มู ล ก า ร เ ข้ า
ปฏิบัติงาน 

5   100 

2.1.2พาช่างไปที่หน้างานดูแลตรวจสอบการทํางาน
เบื้องต้น 

 1 ช่ างสามารถเข้า
ปฏิบัติงานได้ตรง
พื้นที่ 

 1  100 

2.1.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยระหว่างช่างปฏิบัติงาน 
(ถ่ายรูป / สอบถาม ) เป็นช่วง 

 1 วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์ 
ได้รับการซ่อมหรือ
เปลี่ยนอะไหล่จริง 

 1  100 

2.1.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยเมื่อช่างดําเนินการแล้ว
เสร็จ 

 1 วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
สามารถใช้งานได้ 

 1  100 

รวม 5 3   
รวมระยะเวลาทั้งหมด     

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   
 
 



 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาปริณญาตรี 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน - 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน 5 นาที/ 3 ชั่วโมง/ ........ วัน 

 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
       ( นายวรเชษฐ์   เอี่ยมมั่น )          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
               ผู้จัดทํา                      ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การควบคุมดูแลช่างและผูร้บัเหมา 

 

ผู้จัดทํา  ชื่อ นายวรเชษฐ์ นามสกุล เอ่ียมมั่น       รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - BV - 10 

งาน อาคาร / ยานพาหนะ      กิจกรรมหลัก การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือควบคุมการทํางานของ ช่างและผู้รับเหมา ให้ดําเนินงานเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
 

2. ขอบเขตงาน 
         ควบคุมการดําเนินงาน ของช่างและผู้รับเหมา ที่เข้ามาดําเนินงานต่าง ให้ดําเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย และเป็นไป
ตามแผนการทํางาน 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 แลกบัตรลงช่ือ รายละเอียดต่างๆ ของช่างที่เข้ามาดําเนินการ 
    3.2 พาช่างไปที่หน้างาน 
    3.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยระหว่างช่างปฏิบัติงาน (ถ่ายรูป / สอบถาม ) เป็นช่วง 
    3.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยเมื่อช่างดําเนินการแล้ว 
     
 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 ดังเอกสารแนบ ( Flow Chart) 

 

 
 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 5  นาที/  3 ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม นายวรเชษฐ์   เอ่ียมมั่น  ลงนาม นายฉตัรชัย  เลี้ยงบุญประคอง  ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
   ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                         ผู้อนุมัติ 



เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หัวหน้าสํานักงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดี กองกลาง นาที ชม. วัน

 

1.

2.

3.

 

แลกบตัร

ช่างดําเนินการ และคอยตรวจสอบขณะ

ช่างดําเนินการ

ตรวจสอบขณะช่างดําเนินการเสร็จ

 

5

 

          

    1    

      

1

1

รวม 5 3

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  นายวรเชษฐ์   เอี่ยมมั่น

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการ
ควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....อาคารและสถานที่....      กิจกรรมหลัก ...การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน…3........ ชั่วโมง.......5.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

งานจัดจ้าง
ต่างๆ ได้รับ
การควบคุมให้
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของคณะฯ

ช่าง ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item)

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ่มต้น 

แลกบัตร

ตรวจสอบขณะชา่งดําเนนิการเสร็จ

สิน้สุด 

ตรวจสอบระหว่างชา่ง
ดําเนนิการชา่งดําเนนิการ

WI-FMS-GA-BV-10



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

              งานอาคาร/ยานพาหนะ 
ชื่อ  นายวรเชษฐ์   นามสกุล  เอี่ยมมั่น  รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - BV - 11 
ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป  งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ กิจกรรมหลัก การระบบรักษาความปลอดภัย  
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  คล้ายสังข์  ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานอาคาร /ยานพาหนะ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานอาคาร /ยานพาหนะ 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การระบบรักษาความปลอดภัย 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  1 ครั้ง / ปี 
 

2.1.1 ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ตามระบบ 
ISO 14001 : 2004 ทุกเดือน 
 

1. ถังดับเพลิง 
-ตรวจแรงดัน  
-ความสะอาด 
2. สัญญาณเตือนภัย (Fire alarm)  
-ตรวจการส่งสัญญาณ  
-ความสะอาด  
   -สิ่งกีดขวาง 
3 สายฉีดน้ําดับเพลิง  
-ตรวจระดับความแรงของน้ํา  
-สภาพสายดับเพลิง 
4. ไฟฉุกเฉิน 
- การส่องสว่าง 
- ความสะอาด 
5 เครื่อง Generator 
- ติดเครื่อง  
-ทําความสะอาดภายนอก  
-เป่ากรองอากาศ  
-ตรวจระดับน้ํากลั่น ระดับน้ํามัน น้ํามันเครื่อง  
-ตรวจแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้า 

1 เอกสาร/ความ
พร้อมใช้งาน 

 4 1 50 



รวม  4 1  
รวมระยะเวลาทั้งหมด     

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาปริณญาตรี 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน - 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน ....... นาที/ 4 ชั่วโมง/ 1 วัน 

 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
       ( นายวรเชษฐ์   เอี่ยมมั่น )          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
               ผู้จัดทํา                      ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 
 



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

              งานอาคาร/ยานพาหนะ 
ชื่อ  นางสาวพัชราภรณ์    นามสกุล  สีลาดเลา   รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - BV - 11 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป   งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ  กิจกรรมหลัก  การระบบรักษาความปลอดภัย 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  คล้ายสังข์  ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานอาคาร /ยานพาหนะ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานอาคาร /ยานพาหนะ 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การระบบรักษาความปลอดภัย 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  1 ครั้ง / ปี 
 

2.1.1 ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ตามระบบ 
ISO 14001 : 2004 ทุกเดือน 
 

1. ถังดับเพลิง 
-ตรวจแรงดัน  
-ความสะอาด 
2. สัญญาณเตือนภัย (Fire alarm)  
-ตรวจการส่งสัญญาณ  
-ความสะอาด  
   -สิ่งกีดขวาง 
3 สายฉีดน้ําดับเพลิง  
-ตรวจระดับความแรงของน้ํา  
-สภาพสายดับเพลิง 
4. ไฟฉุกเฉิน 
- การส่องสว่าง 
- ความสะอาด 
5 เครื่อง Generator 
- ติดเครื่อง  
-ทําความสะอาดภายนอก  
-เป่ากรองอากาศ  
-ตรวจระดับน้ํากลั่น ระดับน้ํามัน น้ํามันเครื่อง  
-ตรวจแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้า 

1 เอกสาร/ความ
พร้อมใช้งาน 

 4 1 50 



รวม  4 1  
รวมระยะเวลาทั้งหมด     

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาปริณญาตรี 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน - 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน ....... นาที/ 4 ชั่วโมง/ 1 วัน 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
 (นางสาวพัชราภรณ์  สีลาดเลา )      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)       (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง      หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
          ผู้จัดทํา                    ผู้ควบคุม                                                                         ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก  การระบบรักษาความปลอดภัย 

 

ผู้จัดทํา 1  ชื่อ นายวรเชษฐ์ นามสกุล เอ่ียมมั่น    รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - BV - 11 

ผู้จัดทํา 2  ชื่อ น.ส.พัชราภรณ์ นามสกุล สีลาดเลา    

งาน อาคาร / ยานพาหนะ      กิจกรรมหลัก การระบบรักษาความปลอดภัย 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือเป็นการดูแลรักษา อุปกรณ์ ที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
     
2. ขอบเขตงาน 
     ดูแล รักษา ตรวจสอบ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้มีความพร้อม สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ตามระบบ ISO 14001 : 2004 ทุกเดือน 

 
 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 ดังเอกสารแนบ ( Flow Chart) 

 

 
 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 1 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

 



ลงนาม นายวรเชษฐ์   เอ่ียมมั่น    ลงนาม น.ส.พัชราภรณ์  สีลาดเลา 
 ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

           ผู้จัดทํา                        ผู้จัดทํา 
 
 
 
 
   ลงนาม นายฉตัรชัย  เลี้ยงบุญประคอง    ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
   ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

      ผู้ควบคุม                                  ผู้อนุมัติ 
 
 



เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หัวหน้าสํานักงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดี กองกลาง นาที ชม. วัน

ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ตามระบบ 
ISO 14001 : 2004 ทุกเดือน

           

           

    

รวม 4 1

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  นายวรเชษฐ์   เอี่ยมมั่น ผู้จัดทํา  น.ส.พัชราภรณ์  สีลาดเลา

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

กิจกรรมรอง

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....อาคารและสถานที่....      กิจกรรมหลัก ...การระบบรักษาความปลอดภัย....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง .....1.....วัน…4........ ชั่วโมง..............นาที

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการ
ตรวจสอบระบบรักษาความ
ปลอดภัย1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

รายงานการ
ตรวจสอบ
ระบบรักษา
ความปลอดภัย

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item)ขัน้ตอน

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ่มต้น 

สิน้สุด 

ตรวจสอบอุปกรณ์
ตา่งๆ

WI-FMS-GA-BV-11



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานบคุลากร 
ชื่อ นางสาวมาลยัพรรณ       นามสกุล ปั้นทรัพย์    รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PER - 01 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป          งาน บุคลากร กิจกรรมหลัก การจัดทํากรอบอัตรากําลัง 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ   อ.สมศักดิ์   นามสกุล  คล้ายสังข์     ตําแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การจัดทํากรอบ
อัตรากําลัง 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  1 ครั้ง / ปี 
 

2.1.1รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหารคณะ  1 บันทึกต้นเรื่อง 1    
2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์
และวางแผนอัตรากําลัง 

- พิมพ์บันทึกข้อความและคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานศึกษา
วิเคราะห์และวางแผนอัตรากําลังใส่ระบบ e – office  
แนบไฟล์คําสั่งเสนอคณบดีลงนาม 
- แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาวิเคราะห์และวางแผน
อัตรากําลังโดยคณะทํางานมีบทบาทในการพิจารณา
ภาพรวมของการวางแผนอัตรากําลังและกํากับติดตาม
งานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
- คณะทํางานประกอบด้วย 
1. คณบดี เป็นประธาน 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการ 
 4. หัวหน้าสาขาวิชาเป็นกรรมการ 
5. หัวหน้าสํานักงานคณบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
6. บุคลากร  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

1 
 
 
1 

คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 
 

10    

2.1.3 วางแผนกระบวนการทํางานและ
กําหนดระยะเวลาในการวิ เคราะห์และ
วางแผนอัตรากําลัง 

-คณะกรรมการฯ ร่วมกันดําเนินการวางแผนการ
วิเคราะห์และวางแผนอัตรากําลังโดยกําหนดกิจกรรม
และระยะเวลาในการดําเนินการให้สอดคล้องกับการ
วิเคราะห์กําลังคนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์กิจกรรม 

1 
 
 
 

- แผนการวิเคราะห์ 
- แผนอัตรากําลัง 
 

  1 
 
 
 

 



กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

(Activity based analysis)  
-  สายวิชาการ วิเคราะห์จากข้อมูลการเรียนการสอน 
จํานวนหมู่เรียน จํานวนนักศึกษา รายวิชา ฯลฯ  
- สายสนับสนุน ซึ่งจะต้องเริ่มศึกษาจากกระบวนการ
ทํางานของแต่ละงานและวิเคราะห์กิจกรรมโดยแตก
รายละเอียดงานกําหนดเวลาการทํางานแต่ละกิจกรรม
และระบุปริมาณงานผลงานเพื่อวิเคราะห์และกําหนด
จํานวนกําลังคนที่เหมาะสมของแต่ละงาน 

 
1 
 
1 

 

 
 
 
 

2.1.4 จัดทําบันทึกเชิญหัวหน้าสาขาวิชาและ
พนักงานสายสนับสนุนประชุม  

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อแจ้งให้
หัวหน้าสาขาวิชาและพนักงานสายสนับสนุนทราบ วัน 
เวลา และสถานที่ในการประชุม พร้อมเสนอคณบดีลง
นาม 

1 บัน ทึกข้อความเชิญ
ประชุม 

5    

2.1.5จัดป ระชุ มชี้ แ จ งการจั ด ทํ ากรอบ
อัตรากําลัง  
 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการดําเนินการชี้แจงรายละเอียด 
วิธีการคํานวณ และเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมกําหนดวัน
จัดส่งข้อมูลกลับมายังคณะ(3 ชั่วโมง) 
- หัวหน้าสํานักงานคณบดีดําเนินการชี้แจงรายละเอียด 
วิธีการคํานวณ และเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมกําหนดวัน
จัดส่งข้อมูลกลับมายังคณะ (3 ชั่วโมง) 

1 - การประชุม 
- รายงานการประชุม 

 6   

2.1.6ติดตามเก็บรวบรวมผลการจัดทําแผน
กรอบอัตรากําลังของแต่ละสาขาวิชาและ
ฝ่ายงานต่างๆ ในสํานักงานคณบดี เพื่อ
จัดทํากรอบอัตรากําลังในภาพรวมของคณะ 

ฝ่ายเลขานุการติดตามและรวบรวมผลการจัดทํากรอบ
อัตรากําลังของแต่ละสาขาวิชา/สํานักงานคณบดีเพื่อ
คณะกรรมการจะได้นําผลการกําหนดกรอบอัตรากําลัง
ของบุคลากรตลอดจนจํานวนที่ต้องการประกอบการ
กําหนดอัตรากําลังแล้วนําเสนอกองบริหารงานบุคล  

1 ข้ อ มู ล ก ร อ บ
อัตรากําลังของแต่ละ
สาขาวิชา/สํานักงาน
คณบดี 

  1  

2.1.7 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
กรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลังของแต่
ละสาขา/สํานักงานคณบดี 

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น  
- หากถูกต้องดําเนินการสรุปข้อมูลและจัดส่งกอง
บริหารงานบุคคลต่อไป 
- หากไม่ถูกต้องส่งกลับสาขาวิชา/สํานักงานคณบดี
ดําเนินการแก้ไข โดย 
สายวิชาการ 
   1. ตรวจสอบจํานวนหมู่เรียน 
2. ตรวจสอบวิธีการคํานวณ 

1    1 
 
 
 

 



กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

   3. จํานวนคนที่คํานวณได้ 
สายสนับสนุนวิชาการ 
1. กิจกรรมของงานที่รับผิดชอบ 
  2. วิธีการคํานวณ 
  3. จํานวนคนที่คํานวณได้ 

2.1.8สรุปทํากรอบอัตรากําลังรอบ 4 ปี ของ
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังที่ เหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชา/สํานักงานคณบดี 

คณะกรรมการฯดําเนินการสรุปผลการจัดทํากรอบ
อัตรากําลังของแต่ละสาขาวิชาเพื่อเลขานุการจะได้นําผล
การกําหนดกรอบอัตรากําลังของบุคลากรตลอดจน
จํ านวน ที่ ต้องการไปจัด ทํ าบัญ ชี รายชื่ อ ตํ าแหน่ ง 
ประกอบการกําหนดอัตรากําลั งแล้วนํ าเสนอกอง
บริหารงานบุคล ตามแบบฟอร์มการวิเคราะห์อัตรากําลัง
โดย 

1. ส รุป ก รอบ อั ต ร ากํ า ลั ง ส าย วิ ช าก ารล ง
แบบฟอร์มตามที่กําหนด  

2. สรุปกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการลง
แบบฟอร์มตามที่กําหนด  

1 กรอบอัตรากําลังใหม่
รอบ  4 ปี ของแต่ละ
สาขาวิชา/สํานักงาน
คณบดี 

  1  

2.1.9ทํ า บั 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 กรอบอัตรากําลังใหม่
รอบ  4 ปี ของแต่ละ
สาขาวิชา/สํานักงาน
คณบดี 

5    

รวม 21 6 5  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 31 6 6  

 
 
 
 
 
 
 
 



3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 

3.1   
3.2   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน 31 นาที /6ชั่วโมง /6 วัน 

 

 

ลงนาม .............................................             ลงนาม ........................................................               ลงนาม .................................................... 
              (นางสาวมาลยัพรรณ  ปั้นทรัพย์)                      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)               (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
       ตําแหน่ง บุคลากร                        ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                         ผู้จัดทํา                  ผู้ควบคุม                                                      ผู้อนุมัต ิ 
 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดทํากรอบอัตรากําลัง 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.มาลัยพรรณ นามสกุล ป้ันทรัพย์      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PER - 01 

งาน บุคลากร        กิจกรรมหลัก การจัดทํากรอบอัตรากําลัง 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการจัดทํากรอบอัตรากําลัง 
    1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการจัดทํากรอบอัตรากําลัง 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทํากรอบอัตรากําลัง ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบส่วนงานที่
เก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหารคณะ 
    3.2 แต่งต้ังคณะทํางานศึกษาวิเคราะห์และวางแผนอัตรากําลัง 
 3.2.1 พิมพ์บันทึกข้อความและคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานศึกษาวิเคราะห์และวางแผนอัตรากําลังใส่ระบบ e – office  
แนบไฟล์คําสั่งเสนอคณบดีลงนาม 

3.2.2 แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษา วิเคราะห์และวางแผนอัตรากําลัง โดยคณะทํางานมีบทบาทในการพิจารณา
ภาพรวมของการวางแผนอัตรากําลังและกํากับติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 

- คณะทํางานประกอบด้วย  
    1. คณบดี       ประธาน 

 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
 3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
 4. หัวหน้าสาขาวิชา     กรรมการ 

    5. หัวหน้าสํานักงานคณบดี   กรรมการและเลขานุการ 
    6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคลากร)        ผู้ช่วยเลขานุการ 
    3.3 วางแผนกระบวนการทํางานและกําหนดระยะเวลาในการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากําลังร่วมกับคณะทํางานฯ 
          คณะทํางานฯ ร่วมกันดําเนินการวางแผนการวิเคราะห์และวางแผน อัตรากําลัง โดยกําหนดกิจกรรมและระยะเวลาใน
การดําเนินการให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์กําลังคนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์กิจกรรม (Activity based analysis)  

-  สายวิชาการ วิเคราะห์จากข้อมูลการเรียนการสอนฯลฯ  
- สายสนับสนุน ซึ่งจะต้องเร่ิมศึกษาจากกระบวนการทํางานของแต่ละหน่วยงาน และวิเคราะห์กิจกรรมโดย

แตกรายละเอียดงาน กําหนดเวลาการทํางานแต่ละกิจกรรมและระบุปริมาณงานผลงานเพ่ือวิเคราะห์และกําหนดจํานวนกําลังคน
ที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์กิจกรรมในเชิงลึก มีความละเอียดแม่นยํา และใช้ระยะเวลานาน      
    3.4 จัดทําบันทึกเชิญหัวหน้าสาขาวิชาและพนักงานสายสนับสนุนประชุม  

 แจ้งให้หัวหน้าสาขาวิชาและพนักงานสายสนับสนุนทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการประชุม 
    3.5 จัดประชุมช้ีแจงการจัดทํากรอบอัตรากําลัง  



     - รองคณบดีฝ่ายวิชาการดําเนินการช้ีแจงรายละเอียด วิธีการคํานวณ และเอกสารที่เก่ียวข้องพร้อมกําหนดวันจัดส่ง
ข้อมูลกลับมายังคณะ (3 ช่ัวโมง) 

      - หัวหน้าสํานักงานคณบดีดําเนินการช้ีแจงรายละเอียด วิธีการคํานวณ และเอกสารที่เก่ียวข้องพร้อมกําหนดวัน
จัดส่งข้อมูลกลับมายังคณะ (3 ช่ัวโมง) 
       3.6 ติดตามเก็บรวบรวมผลการจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังของแต่ละสาขาวิชาและฝ่ายงานต่างๆ เพ่ือจัดทํากรอบ
อัตรากําลังในภาพรวมของคณะ 
            ฝ่ายเลขานุการติดตามและรวบรวมผลการจัดทํากรอบอัตรากําลังของแต่ละสาขาวิชา เพ่ือคณะทํางานฯ จะได้นําผล
การกําหนดกรอบอัตรากําลังของบุคลากรตลอดจนจํานวนที่ต้องการ ประกอบการกําหนดอัตรากําลัง แล้วนําเสนอกอง
บริหารงานบุคคล  
       3.7 ตรวจสอบข้อมูลกรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลังของแต่ละสาขา/แต่ละฝ่าย 
        ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น  

- หากถูกต้องดําเนินการสรุปข้อมูลและจัดส่งกองบริหารงานบุคคลต่อไป 
- หากไม่ถูกต้องส่งกลับสาขาวิชา/แต่ละฝ่าย ดําเนินการแก้ไข 

       3.8 สรุปทํากรอบอัตรากําลังรอบ 4 ปี ของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจัดทํากรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมของ
แต่ละฝ่าย 
              คณะทํางานฯ ดําเนินการสรุปผลการจัดทํากรอบอัตรากําลังของแต่ละสาขาวิชาเพ่ือเลขานุการจะได้นําผลการกําหนด
กรอบอัตรากําลังของบุคลากรตลอดจนจํานวนที่ต้องการ ไปจัดทําบัญชีรายช่ือตําแหน่ง ประกอบการกําหนดอัตรากําลังแล้ว 
นําเสนอกองบริหารงานบุคล ตามแบบฟอร์มการวิเคราะห์อัตรากําลัง โดย 

- สรุปกรอบอัตรากําลังสายวิชาการลงแบบฟอร์มตามที่กําหนด จํานวน 4 วัน 
- สรุปกรอบอัตรากําลังสายวิชาการลงแบบฟอร์มตามที่กําหนด จํานวน 1 วัน         

       3.9 ทําบันทึกข้อความสรุปส่งกองบริหารงานบุคคล 
            พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office พร้อมแนบไฟล์เอกสารสรุปส่งกองบริหารงานบุคคล และเสนอคณบดีลงนาม 
 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 
 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 21  นาที/ 6   ช่ัวโมง/ 9 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ป้ันทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 



หวัหน้าสาขาวชิา พนกังานสายสนบัสนนุ นาที ชม. วัน

1 รับบนัทกึต้นเรื่องจากผู้บริหารคณะ 1
บันทึกต้นเรื่องจากกอง

บริหารงานบุคคล

 - ความถูกต้อง
 - ระยะเวลากําหนดส่ง
- สูตร วิธีการคํานวณ

 - ความถูกต้อง
 - ระยะเวลากําหนดส่ง

กรอบอัตรากําลังที่พึงมี กรอบอัตรากําลัง 4 ปี

2
แต่งตัง้คณะทํางานศกึษาวิเคราะห์และวางแผน

อตัรากําลงั
10 คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน กรอบอัตรากําลังที่พึงมี กรอบอัตรากําลัง 4 ปี

3
วางแผนกระบวนการทํางานและกําหนดระยะเวลาใน

การวิเคราะห์และวางแผนอตัรากําลงัร่วมกบั

คณะทํางานฯ

1
ขั้นตอน กระบวนการ
เป็นไปตามแผนฯ

เป็นไปตามแผนที่วางไว้ กรอบอัตรากําลังที่พึงมี กรอบอัตรากําลัง 4 ปี

4
จดัทําบนัทกึเชิญหวัหน้าสาขาวิชาและพนกังานสาย

สนบัสนนุประชมุ (รวมถงึขัน้การเสนอลงนามและแจ้ง

เวียน)

5 บันทึกเชิญประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม กรอบอัตรากําลัง 4 ปี

5 จดัประชมุชีแ้จงการจดัทํากรอบอตัรากําลงั 5

 - คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน
- เอกสารกรอบอัตรากําลัง
- สูตร วิธีการคํานวณ
- แบบฟอร์ม

  -  ผู้เข้าร่วมประชุมครบ
- เข้าใจวิธีการคํานวณ

  -  ผู้เข้าร่วมประชุมครบ
- เข้าใจวิธีการคํานวณ

กรอบอัตรากําลัง 4 ปี

6
ติดตามเก็บรวบรวมผลการจดัทําแผนกรอบ

อตัรากําลงัของแต่ละสาขาวิชาและฝ่ายงานต่างๆ 

เพื่อจดัทํากรอบอตัรากําลงัในภาพรวมของคณะ

1
เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่พึงมี

กรอบอัตรากําลัง 4 ปี

7
ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูกรอบภาระงานและ

กรอบอตัรากําลงัของแต่ละสาขา/แต่ละฝ่าย
2 ข้อมูลการจัดทํา

ส่งครบทุกสาขาวิชา/ทุก
ฝ่าย

ตวามถูกต้องของข้อมุล
เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่พึงมี

กรอบอัตรากําลัง 4 ปี

8
สรุปทํากรอบอตัรากําลงัรอบ 4 ปี ของสายวิชาการ

และสายสนบัสนนุวิชาการจดัทํากรอบอตัรากําลงัที่

เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา/แต่ละฝ่าย

5 แบบฟอร์ม สูตร วิธีการคํานวณ เข้าใจกระบวนการ ถูกต้อง
เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่พึงมี

กรอบอัตรากําลัง 4 ปี

9 ทําบนัทกึข้อความสรุปส่งกองบริหารงานบคุคล 5
เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่พึงมี

กรอบอัตรากําลัง 4 ปี

21 6 9

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณ
งานรวมใน 1 ปี

ผู้จัดทํา  น.ส. มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง บุคลากร

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....บุคลากร....      กิจกรรมหลัก ..การจัดทํากรอบอัตรากําลัง ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ....9........วัน.....6........ ชั่วโมง......21.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)
จุดควบคุม (control 

item)
คณบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป (บคุลากร) คณะทํางานกองบริหารงานบคุคล

รวม
ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการ
จัดทํากรอบอัตรากําลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่พึงมี

กรอบอัตรากําลัง 4 ปี

ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การปฎิบตัิงานทัว่ไป   เริ่มต้น / สิน้สุด คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสื่อสาร
สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

WI-xx-yy QM-xx-yy

 การตดัสินใจ

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

แต่งตั้งคณะทํางานฯ

วางแผนกระบวนการทํางาน

จัดทําบันทึก หัวหน้าสาขาวิชาทราบพนักงานสายสนับสนุนทราบ

จดัประชมุฯ

ติดตามเก็บรวบรวม

รับบันทึกต้นเรื่องจาก
ผู้บริหารคณะ

ตรวจสอบ

สรุปทํากรอบอตัรากําลงั

รอบ 4 ปี

ลงนามในคําสั่งฯ

แกไ้ข

ถกูตอ้ง

สิน้สดุ จดัทําบนัทกึลงนาม

WI-FMS-GA-PER-01



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานบคุลากร 
ชื่อ นางสาวมาลยัพรรณ               นามสกุล ปั้นทรัพย์                        รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PER - 02 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป            งาน บุคลากร                                   กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ   อ.สมศักดิ์   นามสกุล  คล้ายสังข์     ตําแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
 
2.1.1 สายวิชาการ 
-หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  2 ครั้ง / ปี 
 

2.1.1.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหาร  2 บันทึกต้นเรื่อง 1    
2.1.1.2 จัดทําบันทึกเชิญบุคลากรสาย
วิชาการประชุมชีแ้จงเกี่ยวกับการประเมิน 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  แจ้งบคุลากร
สายวิชาการเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของการประเมิน,
แบบฟอร์มการประเมินและเสนอคณบดีลงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5    

2.1.1.3 จองห้องประชุมสําหรับชี้แจง
รายละเอียดของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office  เพื่อ
จัดเตรียมสําหรับชี้แจงรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดี
ลงนาม 

2 ห้องประชุมสําหรับ
การประชุมชี้แจงฯ 

5    

2.1.1.4 จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ จัดประชุมบุคลากรบุคลากรสายวิชาการเพื่อรับทราบทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2 - การประชุม 
- รายงานการประชุม 

 3   

2.1.1.5จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีอํานาจการ
ประเมินของสายวิชาการในระบบ ERP 

- เข้าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ ERP และ
จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีอํานาจการประเมินของพนักงานแต่ละ
ประเภท 

2 บัญชีรายชื่อผู้มีอํานาจ
ประเมิน 

 1   

2.1.1.6จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ 

- พิมพ์บันทึกข้อความและคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินใส่ระบบ e – office  แนบไฟล์คําสั่งเสนออธิการบดี
ลงนาม 

2 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการสายวิชาการ 

10    

2.1.1.7 จองห้องประชุมสําหรับ จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office  เพื่อ 2 ห้องประชุมสําหรับ 5    



กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดเตรียมสําหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และเสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดีลงนาม 

การประเมิน 

2.1.1.8บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office นัดหมาย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการและเสนอคณบดีลงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5    

2.1.1.9คณะกรรมการร่วมกันประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน) 

- คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สายวิชาการทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง 

2 ผลการประเมิน  1   

2.1.1.10จัดทําบนัทึกแจ้งบุคลากร
ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งบคุลากรสาย
วิชาการทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหัวข้อ
ทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในแบบประเมิน “บันทึก/ 
ยืนยัน แบบข้อตกลง/ประเมินภาระงาน สายวิชาการ” และ
เสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการยืนยันตนเอง
หัวข้อการจัดทํา
ข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน 

5    

2.1.1.11 จองห้องประชุมสําหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office  เพื่อ
จัดเตรียมสําหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และเสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดีลงนาม 

2 ห้องประชุมสําหรับ
ประเมินฯ 

5    

2.1.1.12บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อสรุปผล
การประเมิน  

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  เชิญประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการเพื่อสรุปผลการประเมิน (ระบุจุดเด่น,ข้อควรพัฒนา,
แผนการพัฒนา) และเสนอคณบดีลงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5    

2.1.1.13คณะกรรมการร่วมกันประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

- คณะกรรมการร่วมกันสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพร้อมทั้งระบุจุดเด่น,ข้อควรพัฒนา,แผนการ
พัฒนา)  
 

2 - จุดเด่น, 
- ข้อควรพัฒนา 
- แผนการพัฒนา 
ของพนักงานสาย
วิชาการแต่ละคน 

 
 
 

 

 1  

2.1.1.14บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคล
ประมวลผลการปฏิบัติราชการ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  เพื่อขอให้กอง
บริหารงานบุคคลดําเนินการประมวลผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานและเสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการประเมิน 5    

2.1.1.15ตรวจสอบผลการประเมินของ
บุคลากรสายวิชาการ 

ตรวจสอบผลการประเมินของบุคลากรสายวิชาการทุก
ประเภทพนักงาน 
- หากถูกต้องดําเนินการแจ้งบุคลากรเพื่อยืนยันรับทราบผล

2 ความถูกต้องของผล
การประเมิน 

30    



กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

การเมิน 
- หากไม่ถูกต้องดําเนินการแจ้งผูเ้กี่ยวข้อง/ฝ่ายเกี่ยวข้องเพื่อ
ดําเนินการแก้ไขข้อมูล 
   - คณาจารย์ 
   - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1.16จัดทําบนัทึกแจ้งบุคลากร
ดําเนินการยืนยันตนเองเพื่อรับทราบผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  แจ้งพนักงาน
สายวิชาการดําเนินการยืนยันตนเองในหัวข้อบันทึกผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ในแบบประเมิน “ บันทึก/ปรับปรุง
แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน สายวิชาการ”และ
เสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการยืนยันตนเอง
หัวข้อสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

5    

2.1.1.17สรุปผลการประเมินส่งกอง
บริหารงานบุคคล 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  เพื่อแจ้งกอง
บริหารงานบุคคลพร้อมแนบสรุปผลการประเมินและเสนอ
คณบดีลงนาม 

2 ผลการประเมินสาย
วิชาการ 

5    

รวม 31 6 1  
2.1.2 สายสนับสนุนวิชาการ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  2 ครั้ง / ปี 
 

2.1.2.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหาร  2 บันทึกต้นเรื่อง 1    
2.1.2.2 จัดทําบนัทึกเชิญบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการ
ประเมิน 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  แจ้งบคุลากร
สายสนับสนุนเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของการประเมิน
และเสนอคณบดีลงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5    

2.1.2.3 จองห้องประชุมสําหรับชี้แจง
รายละเอียดของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office  เพื่อ
จัดเตรียมสําหรับชี้แจงรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้าสํานักงานลงนาม 

2 ห้องประชุมสําหรับ
การประชุมชี้แจงฯ 

5    

2.1.2.4 ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

จัดประชุมบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อ
รับทราบรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2 - การประชุม 
- สรุปรายงานการ
ประชุม 

 3   

2.1.2.5 จัดทําบญัชีรายชื่อผู้มีอํานาจการ
ประเมินของสายสนับสนุนวิชาการในระบบ 
ERP 

- เข้าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ ERP และ
จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีอํานาจการประเมินของพนักงานแต่ละ
ประเภท 

2 บัญชีรายชื่อผู้มีอํานาจ
ประเมิน 

30    

2.1.1.6จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน
วิชาการ 

- พิมพ์บันทึกข้อความและคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินใส่ระบบ e – office  แนบไฟล์คําสั่งเสนออธิการบดี
ลงนาม 

2 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการสายสนับสนุน

10    



กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

วิชาการ 
2.1.2.7 จองห้องประชุมสําหรับ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office  เพื่อ
จัดเตรียมสําหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และเสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดีลงนาม 

2 ห้องประชุมสําหรับ
การประเมิน 

5    

2.1.1.8บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office นัดคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการและเสนอคณบดีลงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5    

2.1.2.9 คณะกรรมการร่วมกันประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน) 

- คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สายสนับสนุนวิชาการทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง 

2 ผลการประเมิน  1   

2.2.2.10จัดทําบนัทึกแจ้งบุคลากร
ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งบคุลากรสาย
วิชาการทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหัวข้อ
ทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในแบบประเมิน “บันทึก/ 
ยืนยัน แบบข้อตกลง/ประเมินภาระงาน สายวิชาการ” และ
เสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการยืนยันตนเอง
หัวข้อการจัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

5    

2.1.2.11 จองห้องประชุมสําหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office  เพื่อ
จัดเตรียมสําหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และเสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดีลงนาม 

2 ห้องประชุมสําหรับ
ประเมิน 

5    

2.1.1.12บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อสรุปผล
การประเมิน  

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  เชิญประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเพื่อสรุปผลการประเมิน (ระบุจุดเด่น,ข้อ
ควรพัฒนา,แผนการพัฒนา) และเสนอคณบดีลงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5    

2.1.2.13คณะกรรมการร่วมกันประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

คณะกรรมการร่วมกันสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการพร้อมทั้งระบุจุดเด่น,ข้อ
ควรพัฒนา, และแผนพัฒนา 

2 - จุดเด่น 
- ข้อควรพัฒนา 
- แผนพัฒนา 
ของพนักงานสาย
สนับสนุนแต่ละคน 

 
 
 
 

 
 

 
1 
 

 

 

2.1.1.14บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคล
ประมวลผลการปฏิบัติราชการ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  เพื่อขอให้กอง
บริหารงานบุคคลดําเนินการประมวลผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานและเสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ 

5    

2.1.2.15 ตรวจสอบผลการประเมินของ ตรวจสอบผลการประเมินของบุคลากรสายสนับสนุนทุก 2 ความถูกต้องของผล 30    



กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

บุคลากรสายสนับสนุน ประเภทพนักงาน 
- หากถูกต้องดําเนินการแจ้งบุคลากรเพื่อยืนยันรับทราบผล
การเมิน 
- หากไม่ถูกต้องดําเนินการแจ้งผูเ้กี่ยวข้อง/ฝ่ายเกี่ยวข้องเพื่อ
ดําเนินการแก้ไขข้อมูล 
   - พนักงานสายสนับสนุน 
   - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การประเมิน 

2.1.2.16 จัดทําบันทึกแจ้งบุคลากร
ดําเนินการยืนยันตนเองเพื่อรับทราบผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  แจ้งพนักงาน
สายวิชาการดําเนินการยืนยันตนเองในหัวข้อบันทึกผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ในแบบประเมิน “ บันทึก/ปรับปรุง
แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน สายสนับสนุน
วิชาการ”และเสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการยืนยันตนเอง
หัวข้อสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

5    

2.1.2.17 สรุปผลการประเมินส่งกอง
บริหารงานบุคคล 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  เพื่อแจ้งกอง
บริหารงานบุคคลพร้อมแนบสรุปผลการประเมินและเสนอ
คณบดีลงนาม 

2 ผลการประเมิน 5    

รวม 31 6 1  
2.1.3 ผู้บริหาร (รองคณบดี) 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  2 ครั้ง / ปี 
 

2.1.3.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหาร  2 บันทึกต้นเรื่อง 1    
2.1.3.2 จัดทําบนัทึกเชิญผู้บริหาร (รอง
คณบดี) ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมิน 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  แจ้งผูบ้ริหาร 
(รองคณบดี) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด,แบบฟอร์ม ของ
การประเมินและเสนอคณบดีลงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5    

2.1.3.3 จองห้องประชุมสําหรับชี้แจง
รายละเอียดของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office  เพื่อ
จัดเตรียมสําหรับชี้แจงรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดี
ลงนาม 

2 ห้องประชุมสําหรับ
การประชุมชี้แจงฯ 

5    

2.1.3.4 จัดประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) จัดประชุมบุคลากรผู้บริหาร (รองคณบดี) เพื่อรับทราบ
รายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2 สรุปรายงานการ
ประชุม 

 1   

2.1.3.5 จัดทําบญัชีรายชื่อผู้มีอํานาจการ
ประเมินของผู้บริหาร (รองคณบดี) ในระบบ 
ERP 

- เข้าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ ERP และ
จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีอํานาจการประเมินของผู้บริหาร (รอง
คณบดี) 

2 บัญชีรายชื่อผู้มีอํานาจ
ประเมิน 

20    

2.1.3.6 คณบดีประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (สมรรถนะการปฏิบัติงาน) 

- คณบดีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (รอง
คณบดี)ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง 

2 ผลการประเมิน  1   



กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.3.7จัดทําบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รอง
คณบดี) ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อ
ทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งผูบ้ริหาร 
(รองคณบดี) ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
หัวข้อทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในแบบประเมิน 
“บันทึก/ ยืนยัน แบบข้อตกลง/ประเมินภาระงาน ผู้บริหาร” 
และเสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการยืนยันตนเอง
หัวข้อการจัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

5    

2.1.3.8 คณบดีสรุปผลประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

- คณบดีสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งระบุ
จุดเด่น,ข้อควรพัฒนา,แผนพัฒนา) ของผู้บริหาร (รอง
คณบดี) 

2 จุดเด่น,ข้อควรพัฒนา
และแผนพัฒนาของ
ผู้บริหาร (รองคณบดี) 

  1  

2.1.3.9บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคล
ประมวลผลการปฏิบัติราชการ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  เพื่อขอให้กอง
บริหารงานบุคคลดําเนินการประมวลผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานและเสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ 

5    

2.1.2.10 ตรวจสอบผลการประเมินของ
ผู้บริหาร (รองคณบดี) 

ตรวจสอบผลการประเมินของผู้บริหาร (รองคณบดี) 
- หากถูกต้องดําเนินการแจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) เพื่อ
ยืนยันรับทราบผลการเมิน 
- หากไม่ถูกต้องดําเนินการแจ้งผูเ้กี่ยวข้อง/ฝ่ายเกี่ยวข้องเพื่อ
ดําเนินการแก้ไขข้อมูล 
   - ผู้บริหาร (รองคณบดี) 
   - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 ความถูกต้องของผล
การประเมิน 

20    

2.1.2.11 จัดทําบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รอง
คณบดี) ดําเนินการยืนยันตนเองเพื่อ
รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  แจ้งพนักงาน
สายวิชาการดําเนินการยืนยันตนเองในหัวข้อบันทึกผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ในแบบประเมิน “ บันทึก/ปรับปรุง
แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร”และเสนอ
คณบดีลงนาม 

2 ผลการยืนยันตนเอง
หัวข้อสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

5    

2.1.2.12 สรุปผลการประเมินส่งกอง
บริหารงานบุคคล 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  เพื่อแจ้งกอง
บริหารงานบุคคลพร้อมแนบสรุปผลการประเมินให้คณบดีลง
นาม 

2 ผลการประเมิน 5    

รวม 10 3 1  
รวมระยะเวลาทั้งหมด - 4 10  

 
 
 



 
 
 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน   -  นาที/4 ชั่วโมง  /10วัน 

 

 

ลงนาม .............................................             ลงนาม ........................................................               ลงนาม .................................................... 
              (นางสาวมาลยัพรรณ  ปั้นทรัพย์)                      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)               (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
       ตําแหน่ง บุคลากร                        ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                         ผู้จัดทํา                  ผู้ควบคุม                                                      ผู้อนุมัต ิ 
 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน  
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.มาลัยพรรณ นามสกุล ป้ันทรัพย์      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PER - 0201 

งาน บุคลากร      กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหาร (รองคณบดี) 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหาร (รองคณบดี) 
    1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหาร (รองคณบดี) 
 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหาร (รองคณบดี) ตลอดจนหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหาร 
3.2 จัดทําบันทึกเชิญผู้บริหาร (รองคณบดี) ประชุม 
     พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) เพ่ือช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียด,แบบฟอร์ม ของ

การประเมินและเสนอคณบดีลงนาม 
3.3 จองห้องประชุมสําหรับช้ีแจงรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพ่ือจัดเตรียมสําหรับช้ีแจงรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดีลงนาม 
3.4 จัดประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) 
     จัดประชุมบุคลากรผู้บริหาร (รองคณบดี) เพ่ือรับทราบรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.5 จัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีอํานาจการประเมินในระบบ ERP 
     เข้าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ ERP และจัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีอํานาจการประเมินของผู้บริหาร (รอง

คณบดี) 
3.6 คณบดีประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะการปฏิบัติงาน) 
     คณบดีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (รองคณบดี) ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง 
3.7 จัดทําบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
     พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) ทราบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ใน

หัวข้อทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในแบบประเมิน “บันทึก/ ยืนยัน แบบข้อตกลง/ประเมินภาระงาน สายวิชาการ (ผู้บริหาร) 
” และเสนอคณบดีลงนาม 

3.8 คณบดีสรุปผลประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
     คณบดีสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งระบุจุดเด่น,ข้อควรพัฒนา,แผนพัฒนา) ของพนักงานสาย

สนับสนุนวิชาการ 
3.9 บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคลประมวลผลการปฏิบัติราชการ 



     พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพ่ือขอให้กองบริหารงานบุคคลดําเนินการประมวลผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานและเสนอคณบดีลงนาม 

3.10 ตรวจสอบผลการประเมินของผู้บริหาร (รองคณบดี) 
                ตรวจสอบผลการประเมินของผู้บริหาร (รองคณบดี) 

- หากถูกต้องดําเนินการแจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) เพ่ือยืนยันรับทราบผลการเมิน 
- หากไม่ถูกต้องดําเนินการแจ้งผู้เก่ียวข้อง/ฝ่ายเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการแก้ไขข้อมูล 

       - ผู้บริหาร (รองคณบดี) 
        - หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3.11 จัดทําบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) ดําเนินการยืนยันตนเองเพ่ือรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

                พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) ดําเนินการยืนยันตนเองในหัวข้อบันทึกผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ในแบบประเมิน “ บันทึก/ปรับปรุงแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน สายสนับสนุนวิชาการ”และ
เสนอคณบดีลงนาม 

3.12 สรุปผลการประเมินส่งกองบริหารงานบุคคล 
      พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพ่ือแจ้งกองบริหารงานบุคคลพร้อมแนบสรุปผลการประเมินให้คณบดีลง

นาม 
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 
 
 
 

 

 
 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 10 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ป้ันทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
       ผู้จัดทาํ             ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 



นาที ชม. วัน

1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหารคณะ 1 บันทึกข้อความต้นเรื่อง ปฏิทินการประเมิน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน

การประเมิน
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

2
จัดทําบันทึกเชิญผู้บริหาร (รองคณบดี) 

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมิน
5 บันทึกเชิยประชุม วัน เวลา สถานที่ที่ประชุม

บุคลากรเข้าประชุมครบตาม
จํานวน

เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

3
จองห้องประชุมสําหรับชี้แจงรายละเอียดของ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
5 ใบจองห้องประชุม ใบจองห้องประชุมที่ได้รับอนุญาต

เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

4 จัดประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) 1 เอกสารรายละเอียดการประเมิน เวลา สถานที่ประชุม
บุคลากรเข้าประชุมครบตาม

จํานวน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน

การประเมิน
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

5
จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีอํานาจการประเมินของ

ผู้บริหาร (รองคณบดี) ในระบบ ERP
20

ระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2550

ระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2550

ถูกต้องตามรายชื่อผู้มีอํานาจการ
ประเมิน

เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

6
คณบดีประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

(สมรรถนะการปฏิบัติงาน)
1 บันทึกข้อความ ผลการประเมิน ผลการประเมิน

เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

7
จัดทําบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) 
ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อทํา

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5 บันทึกข้อความ รับทราบ/ยืนยันตนเอง รับทราบ/ยืนยันตนเอง

เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

8 คณบดีสรุปผลประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1 ผลการประเมิน ผลการประเมิน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน

การประเมิน
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

9
บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคลประมวลผล

การปฏิบัติราชการ
5 บันทึกข้อความ รับทราบ/ยืนยันตนเอง รับทราบ/ยืนยันตนเอง

เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

10
ตรวจสอบผลการประเมินของผู้บริหาร (รอง

คณบดี)
20 บันทึกข้อความ รับทราบ/ยืนยันตนเอง รับทราบ/ยืนยันตนเอง

เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

11
จัดทําบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) 

ดําเนินการยืนยันตนเองเพื่อรับทราบผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ

5 บันทึกข้อความ
รับทราบผลการประเมินและ

ยืนยันตนเอง
รับทราบผลการประเมินและ

ยืนยันตนเอง
เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน

การประเมิน
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

12 สรุปผลการประเมินส่งกองบริหารงานบุคคล 5 บนัทึกข้อความ
ผลการประเมินสายสนับสนุน

วิชาการ
ผลการประเมินสายสนับสนุน

วิชาการ
เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน

การประเมิน
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

10 3 1

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้จัดทํา  น.ส. มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง บุคลากร

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

รวม
ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการ
ประเมินการปฎิบัติ
ราชการ (ผู้บริหาร)

เป็นไปตามกําหนด
ปฏิทินการประเมิน

ผลการประเมินผู้บริหาร
 (รองคณบดี)

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย.....บริหารงานทั่วไป........      งาน....บุคลากร....      กิจกรรมหลัก ...การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ผู้บริหาร) ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง .....1.......วัน.....3........ ชั่วโมง.......10.......นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง

เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์กองบริหารงานบุคคล รองคณบดี คณบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บุคลากร) หัวหน้าสํานักงานคณบดี หน่วยงานต่างๆ

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร
สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy
QM-xx-yy

จัดทําบันทึกเชิญประชุม

รับบันทึกต้นเรื่อง
จากผู้บริหารคณะ

ลงนาม

แก้ไข

ถูกต้อง

จองห้องประชุม

จัดประชุม

จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มี
อํานาจประเมิน

แจ้งคณบดีเพื่อดําเนินการ
ประเมิน

ดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

ลงนาม

บันทึกแจ้งผู้บริหาร (รอง

ดําเนินการประมวลผล

จัดทําบันทึกแจ้งผู้บริหาร

สรุปส่งกองบริหารงาน

ตรวจสอบ

สรุปผลการประเมินส่งกอง

ลงนาม

รับทราบ/ยืนยันผลการ
การประเมิน

ลงนาม

ลงนาม

รับทราบ/เข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุม

ตรวจสอบ/
รับทราบผล

คณบดีสรุปผลประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ถูกต้อง

แก้ไข

บันทึกแจ้งกองบริหารงาน
บุคคลลงนาม

รับทราบและดําเนินการ
แก้ไขข้อมุล

WI-FMS-GA-PER-0201



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน  
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.มาลัยพรรณ นามสกุล ป้ันทรัพย์      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PER - 0202 

งาน บุคลากร      กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการประเมินการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) 
    1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการประเมินการปฏิบัติงาน  (สายวิชาการ) 
 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประเมินการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
ส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
     3.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหารคณะ 
     3.2 จัดทําบันทึกเชิญบุคลากรสายวิชาการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการประเมิน 

     พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งบุคลากรสายวิชาการเพ่ือช้ีแจงเก่ียวกับรายละเอียดของการประเมิน,
แบบฟอร์มการประเมินและเสนอคณบดีลงนาม 

3.3 จองห้องประชุมสําหรับช้ีแจงรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพ่ือจัดเตรียมสําหรับช้ีแจงรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดีลงนาม 
3.4 จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ 
     จัดประชุมบุคลากรบุคลากรสายวิชาการเพ่ือรับทราบทําความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.5 จัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีอํานาจการประเมินในระบบ ERP  
     เข้าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ ERP และจัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีอํานาจการประเมินของพนักงานแต่ละ

ประเภท 
3.6 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ 
     พิมพ์บันทึกข้อความและคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินใส่ระบบ e – office แนบไฟล์คําสั่งเสนออธิการบดีลง

นาม 
3.7 จองห้องประชุมสําหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพ่ือจัดเตรียมสําหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

เสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดีลงนาม 
3.8 บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
     พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office นัดคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและ

เสนอคณบดีลงนาม 
3.9 คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะการปฏิบัติงาน) 



      คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการของสายวิชาการ 
           - ภาควิชามนุษยศาสตร์ จํานวน 0.5 วัน 

                       - ภาควิชาสังคมศาสตร์  จํานวน 1.5 วัน 
3.10 จัดทําบันทึกแจ้งบุคลากรดําเนินการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
       พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งบุคลากรสายวิชาการทราบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ใน

หัวข้อทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในแบบประเมิน “บันทึก/ ยืนยัน แบบข้อตกลง/ประเมินภาระงาน สายวิชาการ” และเสนอ
คณบดีลงนาม 

3.11 จองห้องประชุมสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพ่ือจัดเตรียมสําหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

เสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดีลงนาม 
 3.12 บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือสรุปผลการประเมิน 
        พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการเพ่ือสรุปผลการประเมิน (ระบุจุดเด่น,ข้อควรพัฒนา,แผนการพัฒนา) และเสนอคณบดีลงนาม 
 3.13 คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

      คณะกรรมการร่วมกันสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งระบุจุดเด่น,ข้อควรพัฒนา,) ตามห้องประชุมที่
จัดเตรียมไว้ 
        - ภาควิชามนุษยศาสตร์ จํานวน 0.5 วัน 
       - ภาควิชาสังคมศาสตร์  จํานวน 1.5 วัน 

3.14 บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคลประมวลผลการปฏิบัติราชการ 
      พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพ่ือขอให้กองบริหารงานบุคคลดําเนินการประมวลผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานและเสนอคณบดีลงนาม 
3.15 ตรวจสอบผลการประเมินของบุคลากรสายวิชาการ 
      ตรวจสอบผลการประเมินของบุคลากรสายวิชาการทุกประเภทพนักงาน 

   - หากถูกต้องดําเนินการแจ้งบุคลากรเพ่ือยืนยันรับทราบผลการเมิน 
   - หากไม่ถูกต้องดําเนินการแจ้งผู้เก่ียวข้อง/ฝ่ายเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการแก้ไขข้อมูล 

           - คณาจารย์ 
          - หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3.16 จัดทําบันทึกแจ้งบุคลากรดําเนินการยืนยันตนเองเพ่ือรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
       พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งพนักงานสายวิชาการดําเนินการยืนยันตนเองในหัวข้อบันทึกผลการ

ประเมินการปฏิบัติงาน ในแบบประเมิน “ บันทึก/ปรับปรุงแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน สายวิชาการ”และเสนอ
คณบดีลงนาม  

3.17 สรุปผลการประเมินส่งกองบริหารงานบุคคล 
      พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพ่ือแจ้งกองบริหารงานบุคคลพร้อมแนบสรุปผลการประเมินและเสนอ

คณบดีลงนาม 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 
 
 
 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 



 
 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 10 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ป้ันทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
       ผู้จัดทาํ             ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 
 



นาที ชม. วัน

1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหารคณะ 1 บันทึกข้อความต้นเรื่อง ปฏิทินการประเมิน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน

2
จัดทําบันทึกเชิญบุคลากรสายวิชาการประชุมชี้แจง

เกี่ยวกับการประเมิน
5 บันทึกเชิยประชุม วัน เวลา สถานที่ที่ประชุม

บุคลากรเข้าประชุมครบตาม
จํานวน

เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ
ประเมิน

เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ
ประเมิน

3
จองห้องประชุมสําหรับชี้แจงรายละเอียดของการ

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน
5 ใบจองห้องประชุม ใบจองห้องประชุมที่ได้รับอนุญาต

เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ
ประเมิน

เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ
ประเมิน

4 จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ 3 เอกสารรายละเอียดการประเมิน เวลา สถานที่ประชุม
บุคลากรเข้าประชุมครบตาม

จํานวน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน

5
จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีอํานาจการประเมินของสาย

วิชาการในระบบ ERP
1

ระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2550

ระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2550

ถูกต้องตามรายชื่อผู้มีอํานาจ
การประเมิน

เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ
ประเมิน

เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ
ประเมิน

6
จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการสายวิชาการ
10

ระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2550

ระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2550

ถูกต้องตามรายชื่อผู้มีอํานาจ
การประเมิน

เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ
ประเมิน

เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ
ประเมิน

7
จองห้องประชุมสําหรับคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

5 ใบจองห้องประชุม ใบจองห้องประชุมที่ได้รับอนุญาต
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน

8
บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

5 บันทึกเชิยประชุม วัน เวลา สถานที่ที่ประชุม
บุคลากรเข้าประชุมครบตาม

จํานวน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน

9
คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะการปฏิบัติงาน)

2 ผลการประเมินถูกต้อง ผลการประเมินถูกต้อง
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน

10
จัดทําบันทึกแจ้งบุคลากรดาํเนินการตรวจสอบข้อมูล
ในหัวข้อทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

5 บันทึกแจ้งบุคลากร ผลการประเมินถูกต้อง ผลการประเมินถูกต้อง
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน

11 จองห้องประชุมสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 ใบจองห้องประชุม ใบจองห้องประชุมที่ได้รับอนุญาต
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน

12
บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อสรุปผลการประเมิน

5 บันทึกเชิยประชุม วัน เวลา สถานที่ที่ประชุม
บุคลากรเข้าประชุมครบตาม

จํานวน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน

13 คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการ 3 ผลการประเมิน ผลการประเมิน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน

14
บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคลประมวลผลการ
ปฏิบัติราชการ

5 บันทึกข้อความ รับทราบ/ยืนยันตนเอง รับทราบ/ยืนยันตนเอง
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน
ผลการประเมินสายวิชาการ

15 ตรวจสอบผลการประเมินของบุคลากรสายวิชาการ 30 ผลการประเมินฯ ผลการประเมินถูกต้อง ผลการประเมินถูกต้อง
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน
ผลการประเมินสายวิชาการ

16
จัดทําบันทึกแจ้งบุคลากรดําเนินการยืนยันตนเองเพื่อ
รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

5 บันทึกข้อความ
รับทราบผลการประเมินและ

ยืนยันตนเอง
รับทราบผลการประเมินและ

ยืนยันตนเอง
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน
ผลการประเมินสายวิชาการ

คณาจารย์สายวิชาการหัวหน้าสํานักงานคณบดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บุคลากร)คณบดีคณะกรรมการ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย.....บริหารงานทั่วไป........      งาน....บุคลากร....      กิจกรรมหลัก ...การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......9......วัน.......6...... ชั่วโมง.......21.......นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์หน่วยงานต่างๆกองบริหารงานบุคคล

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เชิญประชุม

รับบันทึกต้นเรื่อง
จากผู้บริหารคณะ

ลงนาม

แก้ไข

ถูกต้อง

จองห้องประชุม

จัดประชุมบุคลากรสาย
วิชาการ

จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มี
อํานาจประเมิน

จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ

ลงนาม

ลงนาม

รับทราบ

จองห้องประชุม

เชิญประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ

ร่วมกันประเมิน

แจ้งบุคลากรดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล

จองห้องประชุม

เชิญประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เพื่อสรุปผลการประเมิน 

ร่วมกันประเมิน

แจ้งกองบริหารงานบุคคล

ตรวจสอบ

แจ้งบุคลากรดําเนินการ
ยืนยันตนเอง

ลงนาม
บันทึกแจ้งกองบริหารงาน
บุคคลประมวลผลการ

ปฏิบัติราชการ

ลงนาม

ลงนาม

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

ลงนาม

ลงนามลงนาม

รับทราบ รับทราบ

WI-FMS-GA-PER-0202



17 สรุปผลการประเมินส่งกองบริหารงานบุคคล 5 บันทึกข้อความ ผลการประเมินสายวิชาการ ผลการประเมินสายวิชาการ
เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการ

ประเมิน
ผลการประเมินสายวิชาการ

21 6 9

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ปี ผู้จัดทํา  น.ส. มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง บุคลากร

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

รวม
ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการประเมิน
การปฎิบัติราชการ (สาย
วิชาการ)

ผลการประเมินสายวิชาการ ผลการประเมินสายวิชาการ

สรุปผลการประเมินส่ง
กองบริหารงานบุคคล

รับทราบผลการประเมิน ลงนาม

WI-FMS-GA-PER-0202



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน  
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.มาลัยพรรณ นามสกุล ป้ันทรัพย์      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PER - 0203 

งาน บุคลากร      กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการประเมินการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) 
    1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการประเมินการปฏิบัติงาน  (สายสนับสนุนวิชาการ) 
 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประเมินการปฏิบัติงาน (สาสนับสนุนวิชาการ) ตลอดจนหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
3.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหาร 
3.2 จัดทําบันทึกเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการประเมิน 
     พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือช้ีแจงเก่ียวกับรายละเอียดของการประเมิน

และเสนอคณบดีลงนาม 
3.3 จองห้องประชุมสําหรับช้ีแจงรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพ่ือจัดเตรียมสําหรับช้ีแจงรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดีลงนาม 
3.4 ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
     จัดประชุมบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือรับทราบรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
3.5 จัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีอํานาจการประเมินในระบบ ERP 
     เข้าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ ERP และจัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีอํานาจการประเมินของพนักงานแต่ละ

ประเภท 
3.6 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุนวิชาการ 
     พิมพ์บันทึกข้อความและคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินใส่ระบบ e – office แนบไฟล์คําสั่งเสนออธิการบดีลง

นาม 
3.7 จองห้องประชุมสําหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพ่ือจัดเตรียมสําหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

เสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดีลงนาม 
3.8 บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
     พิมพ์บันทกึข้อความใส่ระบบ e – office นัดคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการและเสนอคณบดีลงนาม 
3.9 คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะการปฏิบัติงาน) 



     คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการของสายสนับสนุนวิชาการ 
3.10 จัดทําบันทึกแจ้งบุคลากรดําเนินการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
       พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งบุคลากรสายวิชาการทราบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ใน

หัวข้อทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในแบบประเมิน “บันทึก/ ยืนยัน แบบข้อตกลง/ประเมินภาระงาน สายวิชาการ” และเสนอ
คณบดีลงนาม 

3.11 จองห้องประชุมสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพ่ือจัดเตรียมสําหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

เสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดีลงนาม 
3.12 บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือสรุปผลการประเมิน 
      พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการเพ่ือสรุปผลการประเมิน (ระบุจุดเด่น,ข้อควรพัฒนา,แผนการพัฒนา) และเสนอคณบดีลงนาม 
3.13 คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
      คณะกรรมการร่วมกันสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งระบุจุดเด่น,ข้อควรพัฒนา,แผนพัฒนา) ของ

พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 
3.14 บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคลประมวลผลการปฏิบัติราชการ 
      พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพ่ือขอให้กองบริหารงานบุคคลดําเนินการประมวลผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานและเสนอคณบดีลงนาม 
3.15 ตรวจสอบผลการประเมินของบุคลากรสายสนับสนุน 
      ตรวจสอบผลการประเมินของบุคลากรสายสนับสนุนทุกประเภทพนักงาน 

- หากถูกต้องดําเนินการแจ้งบุคลากรเพ่ือยืนยันรับทราบผลการเมิน 
- หากไม่ถูกต้องดําเนินการแจ้งผู้เก่ียวข้อง/ฝ่ายเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการแก้ไขข้อมูล 

         - พนักงานสายสนับสนุน 
        - หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3.16 จัดทําบันทึกแจ้งบุคลากรดําเนินการยืนยันตนเองเพ่ือรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
       พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งพนักงานสายวิชาการดําเนินการยืนยันตนเองในหัวข้อบันทึกผลการ

ประเมินการปฏิบัติงาน ในแบบประเมิน “ บันทึก/ปรับปรุงแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน สายสนับสนุนวิชาการ” 
3.17 สรุปผลการประเมินส่งกองบริหารงานบุคคล 
      พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพ่ือแจ้งกองบริหารงานบุคคลพร้อมแนบสรุปผลการประเมินให้คณบดีลง

นาม 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 



5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ 4 ช่ัวโมง/ 10 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ป้ันทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
       ผู้จัดทาํ             ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 



คณาจารย์สายวิชาการ คณบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป (บคุลากร) หวัหน้าสํานกังานคณบดี หน่วยงานต่างๆ นาที ชม. วัน

1 รับบนัทึกต้นเรื่องจากผู้บริหารคณะ 1 บันทึกข้อความต้นเรื่อง ปฏิทินการประเมิน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน

การประเมิน
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

2
จดัทําบนัทึกเชิญบุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการประชมุชีแ้จง

เกี่ยวกบัการประเมิน
5 บันทึกเชิยประชุม วัน เวลา สถานที่ที่ประชุม

บุคลากรเข้าประชุมครบตาม
จํานวน

เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

3
จองห้องประชมุสําหรับชีแ้จงรายละเอียดของการประเมินผล

การปฏิบตังิาน
5 ใบจองห้องประชุม ใบจองห้องประชุมที่ได้รับอนุญาต

เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

4 ประชมุบุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ 3 เอกสารรายละเอียดการประเมิน เวลา สถานที่ประชุม
บุคลากรเข้าประชุมครบตาม

จํานวน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน

การประเมิน
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

5
จดัทําบญัชีรายชื่อผู้ มีอํานาจการประเมินของสายสนบัสนนุ

วิชาการในระบบ ERP
1

ระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2550

ระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2550

ถูกต้องตามรายชื่อผู้มีอํานาจการ
ประเมิน

เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

6
จดัทําคาํสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการสายสนบัสนนุวิชาการ
10

ระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2550

ระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2550

ถูกต้องตามรายชื่อผู้มีอํานาจการ
ประเมิน

เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

7
จองห้องประชมุสําหรับคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบตังิาน
5 ใบจองห้องประชุม ใบจองห้องประชุมที่ได้รับอนุญาต

เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

8 บนัทึกเชิญประชมุคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัริาชการ 5 บันทึกเชิยประชุม วัน เวลา สถานที่ที่ประชุม
บุคลากรเข้าประชุมครบตาม

จํานวน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน

การประเมิน
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

9
คณะกรรมการร่วมกนัประเมินผลการปฏิบตัริาชการ 

(สมรรถนะการปฏิบตังิาน)
2 ผลการประเมินถูกต้อง ผลการประเมินถูกต้อง

เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

10
จดัทําบนัทึกแจ้งบุคลากรดาํเนินการตรวจสอบข้อมลูในหวัข้อ

ทําข้อตกลงการปฏิบตัริาชการ
5 บันทึกแจ้งบุคลากร ผลการประเมินถูกต้อง ผลการประเมินถูกต้อง

เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

11 จองห้องประชมุสําหรับการประเมินผลการปฏิบตังิาน 5 ใบจองห้องประชุม ใบจองห้องประชุมที่ได้รับอนุญาต
เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน

การประเมิน
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

12
บนัทึกเชิญประชมุคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัริาชการ

เพื่อสรุปผลการประเมิน
5 บันทึกเชิยประชุม วัน เวลา สถานที่ที่ประชุม

บุคลากรเข้าประชุมครบตาม
จํานวน

เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

13 คณะกรรมการร่วมกนัประเมินผลการปฏิบตัริาชการ 3 ผลการประเมิน ผลการประเมิน
เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน

การประเมิน
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

14 บนัทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคลประมวลผลการปฏิบตัริาชการ 5 บันทึกข้อความ รับทราบ/ยืนยันตนเอง รับทราบ/ยืนยันตนเอง
เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน

การประเมิน
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

15 ตรวจสอบผลการประเมินของบุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ 30 ผลการประเมินฯ ผลการประเมินถูกต้อง ผลการประเมินถูกต้อง
เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน

การประเมิน
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

16
จดัทําบนัทึกแจ้งบุคลากรดาํเนินการยืนยนัตนเองเพื่อรับทราบ

ผลการประเมินการปฏิบตัริาชการ
5 บันทึกข้อความ

รับทราบผลการประเมินและ
ยืนยันตนเอง

รับทราบผลการประเมินและ
ยืนยันตนเอง

เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

17 สรุปผลการประเมินส่งกองบริหารงานบุคคล 5 บนัทกึข้อความ
ผลการประเมินสายสนับสนุน

วิชาการ
ผลการประเมินสายสนับสนุน

วิชาการ
เป็นไปตามกําหนดปฏิทิน

การประเมิน
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย.....บริหารงานทั่วไป........      งาน....บุคลากร....      กิจกรรมหลัก ...การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุนวิชาการ) ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง .....9.......วัน........6..... ชั่วโมง.......21.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

อธิการบดีคณะกรรมการประเมิน

รวม
ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการ

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

การปฎิบัติงานทัว่ไป  การตัดสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สุด คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลัก สายงานย้อนกลับ สายงานไปและกลับ
i.j.k
หมายเลขดัชนวีัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

จัดทําบันทึกเชิญประชุม

รับบันทึกต้นเรื่องจาก
ผู้บริหารคณะ

ลงนาม

แก้ไข

ถูกต้อง

จองห้องประชุม

จัดประชุม

จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มี
อํานาจประเมิน

จัดทําคําสั่งแต่งตั้งลงนาม

ลงนาม

รับทราบเข้าร่วมการ
ประชุม

จองห้องประชุม

บันทึกเชิญประชุม
คณะกรรมการประเมินผล

ร่วมกันประเมิน

บันทึกแจ้งบุคลากร
ดําเนินการตรวจสอบข้อมูล

จองห้องประชุม

เชิญประชุมคณะกรรมการ
ประเมินฯ

ร่วมกันประเมิน

แจ้งกองบริหารงานบุคคล
ประมวลผลการปฏิบัติราชการ

ตรวจสอบ

แจ้งกองบริหารงานบุคคล

สรุปผลการประเมินส่งกอง
บริหารงานบุคคล

สรุปผลการประเมินส่งกอง
บริหารงานบุคคล

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

ลงนามคําสั่งฯ

ลงนาม

ลงนามลงนาม

รับทราบ/ดําเนินการแก้ไข

เข้าร่วมการประชุม

รับทราบเข้าร่วมการประชุม

รับทราบเข้าร่วมการประชุม

ประมวลผลการปฏิบัติราชการ

WI-FMS-GA-PER-0203



หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้จัดทํา  น.ส. มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง บุคลากร

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ประเมินการปฎิบัติ
ราชการ (สาย
สนับสนุนวิชาการ)

WI-FMS-GA-PER-0203



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานบคุลากร 
ชื่อ นางสาวมาลยัพรรณ                                              นามสกุล ปั้นทรัพย์                             รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PER - 03 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป                                              งาน บุคลากร                                        กิจกรรมหลัก การสรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได้)...................…….. 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ   อ.สมศักดิ์   นามสกุล  คล้ายสังข์     ตําแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

22.1การสรรหาบุคลากร
(งบประมาณรายได้) 
- กรณีลาออกและทดแทน
อัตราเดิม 
-กรณีรับตามกรอบอัตรากําลัง
ที่พึงมี 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  แผนอัตรากําลังของ
หน่วยงาน 
 

2.1.1 รับบันทึกต้นเรื่องผู้บริหาร บันทึกข้อความจากภาควิชา/สาขาวิชา/สํานักงานคณบดี 
เสนอเรื่องขอให้ดําเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 

6 บันทึกต้นเรื่องฯ 1    

2.1.2 ตรวจสอบกรอบอัตรากําลังบุคลากร ดําเนินการตรวจสอบกรอบอัตรากําลังทั้งสายวิชาการ และ
สายสนับสนุนวิชาการ หาก 
    - ไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากําลังส่งคืนภาควิชา/
สาขาวิชา/สํานักงานคณบดี 
    - เป็นไปตามกรอบอัตรากําลังดําเนินการขออนุมัติจ้าง
ต่อไป 

6 ผลการตรวจสอบ
กรอบอัตรากําลัง 

20    

2.1.3 ขออนุมัติจ้างเสนอต่ออธิการบดีโดย
ผ่านกองบริหารงานบุคคลเพื่อตรวจสอบ
กรอบอัตรากําลัง 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อขออนุมัติจ้าง
เสนอต่ออธิการบดีพร้อมแนบ 
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.รายชื่อกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ 
3.รายชื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
เสนอคณบดีลงนามโดยผ่านกองบริหารงานบุคคลเพื่อ
ตรวจสอบกรอบอัตรากําลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นการขอ
อนุมัติจ้าง 

6 - บันทึกข้อความ 
- คุณสมบัติผู้สมัคร 
- รายชื่อ
คณะกรรมการออก
ข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ 
- รายชื่อ
คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ 

5    

2.1.4 เสนออธิการบดีอนุมัติจ้าง เสนอบันทึกข้อความขออนุมัติจ้างเสนอต่ออธิการบดี 6  5    



กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.5 มอบกองบริหารงานบุคคลดําเนินการ จัดทําประกาศรับสมัคร แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และ
ดําเนินการรับสมัคร ประกาศผลการสอบ 

6 - ประกาศรับสมัครฯ 
- คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 

1    

2.1.6จองห้องสอบ จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office  เพื่อ
จัดเตรียมสถานที่สําหรับการสอบแข่งขันและสอบสัมภาษณ์
และเสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดีลงนาม 

6 สถานที่สําหรับการ
สอบคัดเลือก 

5    

2.1.7ทําบันทึกข้อความแจ้งเวียนคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office พร้อมแนบคําสั่งฯ 
เพื่อแจ้งเวียนคําสั่งแต่งตั้ง ดังนี ้
- คณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ 
- คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

6 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 

5    

2.1.8ประสานคณะกรรมการออกข้อสอบ 
ตรวจข้อสอบ และคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ 

ประสานคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบขอรับ
ข้อสอบเพื่อจัดเตรียมสําหรับการสอบและนัดหมาย
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์สําหรับวัน เวลา และสถานที่
สอบสัมภาษณ์ 

6 ข้อสอบ 20    

2.1.9 ดําเนินการสอบ ดําเนินการจัดสอบสอบคัดเลือก 6 ผลการสอบ   1  
2.1.10 ส่งข้อสอบให้คณะกรรมการออก
ข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ 

ประสานกับคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบเพื่อ
ตรวจข้อสอบและรับข้อสอบคืนจากคณะกรรมการ 

6 ผลการสอบข้อเขียน 10    

2.1.11 ประสานคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ 

โทรศัพท์ประสานกับคณะกรรมการฯ เพื่อนัดหมายวัน เวลา 
และสถานที่ สําหรับสอบสัมภาษณ์พร้อมจัดเตรียมสถานที่
สําหรับสอบสัมภาษณ์ 

6 ผลการประสาน 20    

2.1 .12คณ ะกรรมการดํ า เนิ น การสอบ
สัมภาษณ์ 

ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 6 ผลสอบสัมภาษณ์   1  

2.1 .13ส รุ ป ผ ล ก า ร ส อ บ แ ล ะ ส่ ง ก อ ง
บริหารงานบุคคลดําเนินการ 

สรุปผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและผลการ
สอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดส่งกองบริหารงานบุคคลดําเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

6 ผลการสรรหาบุคลากร 30    

2.1.14 จัดทําบันทึกแจ้งเวียนให้บุคลากร
ของคณะทราบ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อแจ้งเวียนให้
บุคลากรของคณะทราบ และเสนอคณบดี 

6 บันทึกข้อความ 5    

2.1.15 จัดทําบันทึกขอเปิดใช้สิท ธิ์ระบบ 
ERP และ  ระบบ  E – Office และร หั ส 
Internetให้กับบุคลากร 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office ถึงผู้อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขอเปิดใช้
สิ ท ธ์  ระบบ  ERP และ  ระบบ  E – Office และ  ร หั ส 
Internet ให้กับบุคลากร 

6 รหัสERP รหัส E – 
Office และ รหัส 

Internet 

5    



กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

รวม 12 2 2  
รวมระยะเวลาทั้งหมด - 3 15  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน - นาที/ 3  ชั่วโมง / 15  วัน 

 

 

ลงนาม .............................................             ลงนาม ........................................................               ลงนาม .................................................... 
              (นางสาวมาลยัพรรณ  ปั้นทรัพย์)                      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)               (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
       ตําแหน่ง บุคลากร                        ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                         ผู้จัดทํา                  ผู้ควบคุม                                                      ผู้อนุมัต ิ 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้) 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.มาลัยพรรณ นามสกุล ป้ันทรัพย์      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PER - 03 

งาน บุคลากร       กิจกรรมหลัก การสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้) 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้) 
    1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้) 
 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้) ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
ส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากภาควิชา/สาขาวิชา/สํานักงานคณบดี เสนอเรื่องขอให้ดําเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 
           ภาควิชา/สาขาวิชา/สํานักงานคณบดี เสนอเรื่องขอให้ดําเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
    3.2 ตรวจสอบกรอบอัตรากําลังบุคลากร 

ดําเนินการตรวจสอบกรอบอัตรากําลังทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ หาก 
           - ไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากําลังส่งคืนภาควิชา/สาขาวิชา/สํานักงานคณบดี 
          - เป็นไปตามกรอบอัตรากําลังดําเนินการขออนุมัติจ้างต่อไป 
     3.3 ขออนุมัติจ้างเสนอต่ออธิการบดีโดยผ่านกองบริหารงานบุคคลเพ่ือตรวจสอบกรอบอัตรากําลัง 
          พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพ่ือขออนุมัติจ้างเสนอต่ออธิการบดีพร้อมแนบ 
     1.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   2.รายช่ือกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ 
   3.รายช่ือกรรมการสอบสัมภาษณ์  
เสนอคณบดีลงนามโดยผ่านกองบริหารงานบุคคลเพ่ือตรวจสอบกรอบอัตรากําลังเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นการขออนุมัติจ้าง 
       3.4 เสนออธิการบดีอนุมัติจ้าง 
            เสนอบันทึกข้อความขออนุมัติจ้างเสนอต่ออธิการบดี 
       3.5 มอบกองบริหารงานบุคคลดําเนินการประกาศรับสมัคร  

    - จัดทําประกาศรับสมัคร 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัครและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

       3.6 จองห้องสอบ 
            จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพ่ือจัดเตรียมสถานที่สําหรับการสอบแข่งขันและสอบสัมภาษณ์และ
เสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดีลงนาม 
       3.7 แจ้งเวียนคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 



            แจ้งเวียนคําสั่งแต่งต้ัง 
- คณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ 
- คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

        3.8 ประสานคณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
             ประสานคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ ขอรับข้อสอบเพ่ือจัดเตรียมสําหรับการสอบและคอนเฟิร์มคณะ
กรรมการสอบสัมภาษณ์สําหรับวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
        3.9 ดําเนินการสอบ 
             ดําเนินการสอบคัดเลือก 
        3.10 ส่งข้อสอบให้คณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ 
              ประสานกับคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบเพ่ือตรวจข้อสอบและรับข้อสอบคืนจากคณะกรรมการ 
        3.11 ประสานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
              โทรประสานกับคณะกรรมการฯ เพ่ือคอนเฟิร์มวัน เวลา และสถานที่ สําหรับสอบสัมภาษณ์พร้อมจัดเตรียมสถานที่
สําหรับสอบสัมภาษณ์ 
        3.12 คณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 
               ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 
        3.13 สรุปผลการสอบและส่งกองบริหารงานบุคคลดําเนินการ 
              สรุปผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและผลการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือจัดส่งกองบริหารงานบุคคลดําเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
        3.13 จัดทําบันทึกแจ้งเวียนให้บุคลากรของคณะทราบ 
               พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพ่ือแจ้งเวียนให้บุคลากรของคณะทราบ และเสนอคณบดี 
        3.14 จัดทําบันทึกขอเปิดใช้สิทธ์ิระบบ ERP และ ระบบ E – Office และรหัส Internetให้กับบุคลากร 
               พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office ถึงผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขอเปิดใช้
สิทธ์ ระบบ ERP และ ระบบ E – Office และ รหัส Internet ให้กับบุคลากร 
 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 
 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 15 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ป้ันทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 



นาที ชม. วัน

1 รับบันทึกต้นเรื่องผู้บริหาร 1 บันทึกข้อความ
ผ่านการอนุมัติจาก

คณบดี
กรอบอัตรากําลังที่พึงมี

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลัง

2  ตรวจสอบกรอบอัตรากําลังบุคลากร 20
กรอบอัตรากําลังปี 2558 -

 2561
กรอบอัตรากําลังปี 

2558 - 2561
กรอบอัตรากําลังที่พึงมี

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลัง

3
ขออนุมัติจ้างเสนอต่ออธิการบดีโดยผ่านกอง

บริหารงานบุคคลเพื่อตรวจสอบกรอบอัตรากําลัง 5 บันทึกข้อความ
กรอบอัตรากําลังปี 

2558 - 2561
กรอบอัตรากําลังที่พึงมี

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลัง

4 เสนออธิการบดีอนุมัติจ้าง 5 ได้รับการอนุมัติจ้าง กรอบอัตรากําลังที่พึงมี
เป็นไปตามกรอบ

อัตรากําลัง
เป็นไปตามกรอบ

อัตรากําลัง

5
มอบกองบริหารงานบุคคลดําเนินการประกาศรับ

สมัคร แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และดําเนินการ
รับสมัคร ประกาศผลการสอบ

20
  - ประกาศครับสมัครฯ

- คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับสมัครฯ

  - ประกาศครับสมัครฯ
- คําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการรับสมัครฯ
กรอบอัตรากําลังที่พึงมี

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลัง

6 จองห้องสอบ 1 ใบจองห้องประชุม
ใบจองห้องประชุมที่

ได้รับอนุญาต
กรอบอัตรากําลังที่พึงมี

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลัง

7
ทําบันทึกข้อความแจ้งเวียนคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 1

  บันทึกข้อความ
  - ประกาศครับสมัครฯ

- คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับสมัครฯ

  -   วัน เวลา สถานที่
รับสมัคร

-   วัน เวลา สถานที่รับ
สมัครฯ

กรอบอัตรากําลังที่พึงมี
เป็นไปตามกรอบ

อัตรากําลัง
เป็นไปตามกรอบ

อัตรากําลัง

8
ประสานคณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ 
และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 10 ข้อสอบ ข้อสอบ กรอบอัตรากําลังที่พึงมี

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลัง

9 ดําเนินการสอบ 20 กรอบอัตรากําลังที่พึงมี
เป็นไปตามกรอบ

อัตรากําลัง
เป็นไปตามกรอบ

อัตรากําลัง

10 ส่งข้อสอบให้คณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ 1
ผลการสอบความรู้
ความสามาถทั่วไป

กรอบอัตรากําลังที่พึงมี
เป็นไปตามกรอบ

อัตรากําลัง
เป็นไปตามกรอบ

อัตรากําลัง

11 ประสานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 30 กรอบอัตรากําลังที่พึงมี
เป็นไปตามกรอบ

อัตรากําลัง
เป็นไปตามกรอบ

อัตรากําลัง

12 คณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 5
  -  แบบประเมินผล

- แบบ
สรุปผลกสัมภาษณ์าร

ผลการสอบสัภาษณ์ กรอบอัตรากําลังที่พึงมี
เป็นไปตามกรอบ

อัตรากําลัง
เป็นไปตามกรอบ

อัตรากําลัง

13
สรุปผลการสอบและส่งกองบริหารงานบุคคล
ดําเนินการ 5

  -  แบบประเมินผล
- แบบสรุปผลกสัมภาษณ์

ผลการสอบสัภาษณ์ กรอบอัตรากําลังที่พึงมี
เป็นไปตามกรอบ

อัตรากําลัง
เป็นไปตามกรอบ

อัตรากําลัง

12 2 2

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้จัดทํา  น.ส. มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง บุคลากร

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

รวม ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จ
การสรรหาบุคลากร

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลัง

ผลการสรรหาบุคลากร

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....บุคลากร....      กิจกรรมหลัก ...การสรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได้) ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง .....2......วัน.......2...... ชั่วโมง.......12.......นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์อธิการบดี คณะกรรมการฯกองบริหารงานบุคคล คณบดี หวัหน้าสํานกังานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

(บุคลากร)

ภาควิชา/สาขาวิชาสํานกังาน

คณบดี

การปฎบิตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สุด คู่มือปฏบิตัิงาน
Work Intrucion

จุดเชื่อมโยง การสื่อสาร
สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k

หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy
QM-xx-yy

รับบันทึกต้นเรื่องผู้บรหิาร

บันทึกขออนุมัติจ้าง

แกไ้ข

ถกูตอ้ง

ลงนาม

แจ้งเวียนคําสั่ง

ตรวจสอบ

ลงนาม

ตรวจสอบ

ถกูตอ้ง

ดาํเนินการประกาศรับสมคัร

จองห้องประชุม

แกไ้ข
แก้ไข

รับทราบ

ดําเนินการสอบ

ประสานคณะกรรมการฯ

ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน

ผ่าน

พิจารณา

ผ่าน
สรุปผลแจ้งกองบริหารงาน

ไม่ผ่าน

สรุปผลการสอบและส่งกอง
บริหารงานบุคคลดําเนินการ

พิจารณา

อนุมัติ

ไมอ่นุมัติ

WI-FMS-GA-PER-03



 

 

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานบคุลากร 
ชื่อ นางสาวมาลยัพรรณ                     นามสกุล ปั้นทรัพย์                                      รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PER - 04 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป                  งาน บุคลากร                                                 กิจกรรมหลัก การจัดทําหนังสือรับรอง 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ   อ.สมศักดิ์   นามสกุล  คล้ายสังข์     ตําแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การจัดทําหนังสือรับรอง 
- หน่วยนับ : เรื่อง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน  
 
 

2.4.1 รับแบบฟอร์มหนั งสือ รับรองจาก
คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ 

คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการ
ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน 

310  1    

2.4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของขอมูล ดังนี้ 
1. ชื่อ – สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ประเภทพนักงาน 
3. ฐานเงินเดือน 
4. ค่าสอน 
5. เงินประจําตําแหน่ง ฯลฯ 

310 ความถูกต้องของ
ข้อมูล 

10    

2.4.3จัดทําหนังสือรับรอง พิมพ์หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน 
พร้อมเสนอคณบดีลงนาม 

310 หนังสือรับรองการ
ปฏิบัติงาน/หนังสือ
รับรองเงินเดือน 

5    

2.4.4ออกเลขที่หนังสือรับรอง จัดส่งธุรการออกเลขที่หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือ
รับรองเงินเดือน 

310 เลขที่หนังสือรับรอง
การปฏิบัติงาน/
หนังสือรับรอง
เงินเดือน 

1    

2.4.5ส่งหนังสือรับรองให้ผู้เกี่ยวข้อง จัดส่งหนังสือรับรองถึงผู้ขอ 310 หนั งสื อ รับ รอ งการ 5    



 

 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

ปฏิบั ติ งาน /หนั งสือ
รับรองเงินเดือน 

2.4.6จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูล จัดเก็บสําเนาคู่ฉบับเข้าแฟ้มข้อมูลโดยเรียงลําดับตามเลขที่
หนังสือรับรอง 

310 แฟ้มข้อมูล 5    

รวม 26 - -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 20 1 19  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน  20  นาที/   1 ชั่วโมง/   19  วัน 

 

 

ลงนาม .............................................             ลงนาม ........................................................               ลงนาม .................................................... 
              (นางสาวมาลยัพรรณ  ปั้นทรัพย์)                      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)               (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
       ตําแหน่ง บุคลากร                        ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                         ผู้จัดทํา                  ผู้ควบคุม                                                      ผู้อนุมัต ิ 
 
  
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดทําหนังสือรับรอง 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.มาลัยพรรณ นามสกุล ป้ันทรัพย์      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PER - 04 

งาน บุคลากร        กิจกรรมหลัก การจัดทําหนังสือรับรอง 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการจัดทําหนังสือรับรอง 
    1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการจัดทําหนังสือรับรอง 
 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําหนังสือรับรอง ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับแบบฟอร์มหนังสือรับรองจากคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
         คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน 
    3.2 ตรวจสอบความถูกต้อง 
         ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ขอ 
    3.3 จัดทําหนังสือรับรอง 
         พิมพ์หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน พร้อมเสนอคณบดีลงนาม 
    3.4 ออกเลขที่หนังสือรับรอง 
         จดัส่งธุรการออกเลขที่หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน 
    3.5 ส่งหนังสือรับรองให้ผู้เก่ียวข้อง 
         จัดส่งหนังสือรับรองถึงผู้ขอ 
    3.6 จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูล 
         จัดเก็บสําเนาคู่ฉบับเข้าแฟ้มข้อมูลโดยเรียงลําดับตามเลขที่หนังสือรับรอง       
 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 



 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน     20      นาที/    1    ช่ัวโมง/   19   วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

 
ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ป้ันทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 
 



ธุรการ คณบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บุคลากร) คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ นาที ชม. วัน

1
รับแบบฟอร์มหนังสือรับรองจาก

คณาจารย์/เจ้าหน้าที่
1

แบบฟอร์มการขอ
หนังสือรับรอง

ความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลบุคคล

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ความถูกต้องครบถ้วน

ของข้อมูลบุคคล

2  ตรวจสอบความถูกต้อง 10
ความถูกต้องครบถ้วน

ของข้อมูลบุคคล
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลบุคคล

3 จัดทําหนังสือรับรอง 5 หนังสือรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วน

ของข้อมูลบุคคล
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 หนังสือรับรอง

4 ออกเลขที่หนังสือรับรอง 1 เลขที่หนังสือรับรอง ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 หนังสือรับรอง

5 ส่งหนังสือรับรองให้ผู้เกี่ยวข้อง 5
ความถูกต้องครบถ้วน

ของข้อมูลบุคคล
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 หนังสือรับรอง

6 จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูล 5 แฟ้มข้อมูล ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 หนังสือรับรอง

26   -    -

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณ
งานรวมใน 1 ปี

ผู้จัดทํา  น.ส. มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง บุคลากร

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

รวม ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จ
การจัดทําหนังสือ
รับรอง

ร้อยละ 100 หนังสือรับรอง

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....บริหารงานทั่วไป.......      งาน....บุคลากร....      กิจกรรมหลัก ...การจัดทําหนังสือรับรอง ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......26.......นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัสดควบคุม (control item ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์
รายละเอียด (งานที่สัมพันธ์)

การปฎิบตังิานทัว่ไป
 การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สุด คูม่ือปฏิบตังิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

จัดทําหนังสือ

ถูกต้อง

ตรวจสอบ
แก้ไข

แก้ไข

จัดเก็บเข้า
แฟ้มข้อมูล

ลงนาม

ออกเลขที่หนังสือรับรอง

รับเอกสาร

รับแบบฟอร์มรับรองจาก
คณาจารย์/เจ้าหน้าที่

WI-FMS-GA-PER-04



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานบคุลากร 
ชื่อ นางสาวมาลยัพรรณ                       นามสกุล  ปั้นทรัพย์                         รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PER - 05 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป                    งาน บุคลากร                              กิจกรรมหลัก การลงเวลามาปฏิบัติงาน 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ   อ.สมศักดิ์   นามสกุล  คล้ายสังข์     ตําแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

การลงเวลาปฏิบัติงาน 
2.1 การลงเวลาปฏิบัติงาน 
2.1 .1 ล ง เว ล าป ฏิ บั ติ ง าน 
(สายวิชาการ) 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1.1จัดเตรียมใบลงเวลาการปฏิบัติงาน
สายวิชาการ 

จัดเตรียมแฟ้มใบลงเวลาปฏิบัติงานและจัดเก็บทุกวันทําการ
พร้อมสรุปจํานวนผู้มาปฏิบัติงาน 

230 แฟ้ม ใบลงเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

5    

2.1.1.2เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม นําใบลงเวลาปฏิบัติงานเข้าแฟ้มเพื่อเสนอรองคณบดีฝ่าย
บริหารลงนาม 

230  5    

2.1.1.3 จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติราชการ
ในระบบ ERP 

บันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ
ในระบบ ERP เพื่อเป็นฐานข้อมูล 

230 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 

30    

2.1.2.4 จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติราชการ
เข้าแฟ้มข้อมูล 

จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยจัด
เรียงลําดับตามวัน เดือนปี พ.ศ.ของปีงบประมาณนั้นๆ 

230 แฟ้มข้อมูลการลงเวลา
ป ฏิบั ติ ราชการสาย
วิชาการ 

5    

2.1.1.5ส รุ ป ก า ร ม า ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ประจําเดือนส่งกองบริหารงานบุคคล 

สรุป ข้อมูล  การขาด  ลา มาสาย  ประจําเดือนส่งกอง
บริหารงานบุคคล 

12 สรุปการขาด ลา การ
มาสาย 

 1   

รวม 45 1 -  
 30 2 26  

2.1.2 ล ง เว ล าป ฏิ บั ติ ง า น 
(สายสนับสนุนวิชาการ) 
 

2.1.2.1 จัดเตรียมใบลงเวลาการปฏิบัติงาน จัดเตรียมแฟ้มใบลงเวลาปฏิบัติงานและจัดเก็บทุกวันทําการ
พร้อมสรุปจํานวนผู้มาปฏิบัติงาน 

230 แฟ้ม ใบลงเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

5    

2.1.2.2เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม นําใบลงเวลาปฏิบัติงานเข้าแฟ้มเพื่อเสนอรองคณบดีฝ่าย
บริหารลงนาม 

230  5    



กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.2.3 จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติราชการ
เข้าแฟ้มข้อมูล 

บันทึกข้อมูลการมาปฏิบั ติ ราชการของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าแฟ้มข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ
โดยจัดเรียงลําดับตามวัน เดือนปี พ.ศ.ของปีงบประมาณ
นั้นๆ 

230 ข้ อ มู ล ก า รล ง เว ล า
ป ฏิบั 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
ประจําเดือนส่งกองบริหารงานบุคคล 

สรุป ข้อมูล  การขาด  ลา มาสาย  ประจําเดือนส่งกอง
บริหารงานบุคคล 

12 สรุปการขาด ลา การ
มาสาย 

 1   

รวม 15 1 -  
 40 6 9  

2.1.3 การลงเวลานิเทศก์ 
 

2.1.3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลดังนี้  
1. วัน เวลา สถานที่ไปนิเทศก์ 
2. ชื่ออาจารย์นิเทศ 
3. คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ 

หาก       - ถูกต้องดําเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP 
     - ไม่ถูกต้องประสานผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

3 ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง
ข้อมูล 

10    

2.1.3.2 บันทึกข้อมูลการนิเทศก์ลงในระบบ 
ERP 

ดําเนินการบันทึกข้อมูลการนิเทศก์ของคณาจารย์ตามวัน 
เวลา และสถานที่ พร้อมระบุเลขที่คําสั่งการแต่งตั้งอาจารย์
นิเทศก์ของสาขาวิชานั้นๆลงในระบบ ERP 

566 รายงานการนิเทศก์ 30    

2.1.3.3จั ด เก็ บ ใบ ล ง เว ล า นิ เท ศ ก์ เ ข้ า
แฟ้มข้อมูล 

นําใบนิเทศจัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูลโดยเรียงลําดับตามวัน 
เดือน ปี ที่ไปนิเทศก์ 

3 ใบลงเวลานิเทศก์ 5    

รวม 45 - -  
 45 3 40  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 55 4 76  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 

3.1   
3.2   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน  55  นาที/  4  ชั่วโมง/  76 วัน 

 

 

ลงนาม .............................................             ลงนาม ........................................................               ลงนาม .................................................... 
              (นางสาวมาลยัพรรณ  ปั้นทรัพย์)                      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)               (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
       ตําแหน่ง บุคลากร                        ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                         ผู้จัดทํา                  ผู้ควบคุม                                                      ผู้อนุมัต ิ 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

         กิจกรรมหลัก การลงเวลาปฏิบัติราชการ (เวลาปฏิบัติงาน) 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.มาลัยพรรณ นามสกุล ป้ันทรัพย์      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PER - 0501 

งาน บุคลากร       กิจกรรมหลัก การลงเวลาปฏิบัติราชการ (ลงเวลานิเทศก์) 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการลงเวลานิเทศก์ 
    1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการลงเวลานิเทศก์ 
 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการลงเวลานิเทศก์ ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    การลงเวลานิเทศก์ 
 3.1 จัดเตรียมใบนิเทศก์ 
      จัดเตรียมแฟ้มใบเวลานิเทศก์เพ่ือให้คณาจารย์ได้ลงช่ือการออกไปลงเวลานิเทศก์  
    3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
         ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลดังน้ี  

1. วัน เวลา สถานที่ไปนิเทศก์ 
2. ช่ืออาจารย์นิเทศ 
3. คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์นิเทศ 

         หาก    - ถูกต้องดําเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP 
                  - ไม่ถูกต้องประสานผู้เก่ียวข้องต่อไป    
  3.3 เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม 

นําใบลงเวลานิเทศก์เข้าแฟ้มเพ่ือเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม 
  3.4 บันทึกข้อมูลการนิเทศก์ลงในระบบ ERP 

ดําเนินการบันทึกข้อมูลการนิเทศก์ของคณาจารย์ตามวัน เวลา และสถานที่ พร้อมระบุเลขที่คําสั่งการแต่งต้ังอาจารย์
นิเทศก์ของสาขาวิชาน้ันๆลงในระบบ ERP 
  3.5 จัดเก็บใบลงเวลานิเทศก์เข้าแฟ้มข้อมูล 
       นําใบนิเทศจัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูลโดยเรียงลําดับตามวัน เดือน ปี ที่ไปนิเทศก์ 
  3.6 นําใบลงเวลานิเทศก์ส่งงานการเงินของคณะ 
       สิ้นสุดระยะเวลาการลงเวลานิเทศก์นําใบลงเวลานิเทศก์ส่งงานการเงินของคณะเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่อไป 
 
 

 
 
 



 
 
 
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 55  นาที/  4  ช่ัวโมง/  76   วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ป้ันทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 



เจ้าหน้าที่การเงินคณะ รองคณบดีฝ่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บุคลากร) คณาจารย์ นาที ชม. วัน

1 จัดเตรียมใบนิเทศก์ 5 แบบฟอร์มใบนิเทศก์
 -   กําหนดการนิเทศก์

- คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์
ร้อยละ 100

 -   กําหนดการนิเทศก์
- คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์

 -   กําหนดการนิเทศก์
- คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์

2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 10 แบบฟอร์มใบนิเทศก์
 -   กําหนดการนิเทศก์

- คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์
ร้อยละ 100

 -   กําหนดการนิเทศก์
- คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์

 -   กําหนดการนิเทศก์
- คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์

3 เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม 5
 -   กําหนดการนิเทศก์

- คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์
ร้อยละ 100

 -   กําหนดการนิเทศก์
- คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์

 -   กําหนดการนิเทศก์
- คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์

4 บันทึกข้อมูลการนิเทศก์ลงในระบบ ERP 30 แบบฟอร์มใบนิเทศก์
ความถูกต้องของข้อมูลการ
ไปนิเทศก์(วัน เวลา สถานที่)

ร้อยละ 100
 -   กําหนดการนิเทศก์

- คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์
 -   กําหนดการนิเทศก์

- คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์

5 จัดเก็บใบลงเวลานิเทศก์เข้าแฟ้มข้อมูล 5 แฟ้มข้อมูลการนิเทศก์ ร้อยละ 100
 -   กําหนดการนิเทศก์

- คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์
 -   กําหนดการนิเทศก์

- คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์

6 นําใบลงเวลานิเทศก์ส่งงานการเงินของคณะ 5
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ

นิเทศก์
ร้อยละ 100   ใบลงเวลาการนิเทศก์   ใบลงเวลาการนิเทศก์

  - 1  -

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณ
งานรวมใน 1 ปี ผู้จัดทํา  น.ส. มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง บุคลากร

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

รวม ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการลง
เวลาปฎิบัติราชการ (ลง
เวลานิเทศก์)

  ใบลงเวลาการนิเทศก์   ใบลงเวลาการนิเทศก์

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....บริหารงานทั่วไป.......      งาน....บุคลากร....      กิจกรรมหลัก ...การลงเวลานิเทศก์ ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน.....1........ ชั่วโมง..............นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานที่สัมพันธ์) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การปฎิบตังิานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สุด คูม่ือปฏิบตังิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสื่อสาร
สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

 จัดเตรียมใบ
นิเทศก์

ถูกต้อง

ตรวจสอบ

 นําใบลงเวลานิเทศก์
ส่งงานการเงินของ

คณะ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ลงนาม

จัดเก็บใบลงเวลานิเทศก์เข้า
แฟ้มข้อมูล

แก้ไข

เซ็นชื่อระบุวัน เวลา 
สถานที่ ที่ไปนิเทศก์

บันทึกข้อมูลการนิเทศก์
ลงในระบบ ERP

WI-FMS-GA-PER-0501



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การลงเวลาปฏิบัติราชการ 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.มาลัยพรรณ นามสกุล ป้ันทรัพย์      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PER - 0502 

งาน บุคลากร       กิจกรรมหลัก การลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) 
    1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) 
 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
ส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 จัดเตรียมใบลงเวลาการปฏิบัติราชการสําหรับสายวิชาการ 

จัดเตรียมแฟ้มใบลงเวลาปฏิบัติงานและจัดเก็บทุกวันทําการพร้อมสรุปจํานวนผู้มาปฏิบัติงาน 
    3.2 เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม 
         นําใบลงเวลาปฏิบัติงานเข้าแฟ้มเพ่ือเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม 
    3.3 จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติราชการในระบบ ERP 
         บันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการในระบบ ERP เพ่ือเป็นฐานข้อมูล 
    3.4 จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติราชการเข้าแฟ้มข้อมูล 
         จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยจัดเรียงลําดับตามวัน เดือนปี พ.ศ.ของปีงบประมาณน้ันๆ 
    3.5 สรุปการมาปฏิบัติราชการประจําเดือนส่งกองบริหารงานบุคคล 
         สรุปข้อมูล การขาด ลา มาสาย ประจําเดือนส่งกองบริหารงานบุคคล 
    
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 



 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 55 นาที/    4   ช่ัวโมง/  76   วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ป้ันทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 



กองบริหารงานบุคคล รองคณบดีฝ่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บุคลากร) คณาจารย์ นาที ชม. วัน

1 จัดเตรียมใบลงเวลาการปฏิบัติงานสายวิชาการ 5
ใบลงเวลาปฏิบัติราชการสาย

วิชาการ
วัน เวลา การมาปฏิบัติ

ราชการ
ร้อยละ 100

ความถูกต้องของวันเวลาการ
มาปฏิบัติราชการ

ความถูกต้องของวันเวลาการ
มาปฏิบัติราชการ

2 เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม 5
ใบลงเวลาปฏิบัติราชการสาย

วิชาการ
ความถูกต้องของวันเวลาการ

มาปฏิบัติราชการ
ร้อยละ 100

ความถูกต้องของวันเวลาการ
มาปฏิบัติราชการ

ความถูกต้องของวันเวลาการ
มาปฏิบัติราชการ

3 จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติราชการในระบบ ERP 30
ใบลงเวลาปฏิบัติราชการสาย

วิชาการ
ความถูกต้องของวันเวลาการ

มาปฏิบัติราชการ
ร้อยละ 100

ความถูกต้องของวันเวลาการ
มาปฏิบัติราชการ

ความถูกต้องของวันเวลาการ
มาปฏิบัติราชการ

4 จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติราชการเข้าแฟ้มข้อมูล 5
ใบลงเวลาปฏิบัติราชการสาย

วิชาการ
ความถูกต้องของวันเวลาการ

มาปฏิบัติราชการ
ร้อยละ 100

ความถูกต้องของวันเวลาการ
มาปฏิบัติราชการ

ความถูกต้องของวันเวลาการ
มาปฏิบัติราชการ

5
สรุปการมาปฏิบัติราชการประจําเดือนส่งกอง
บริหารงานบุคคล

1
   -  บันทึกข้อความ

 -  ใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการสายวิชาการ

กําหนดระยะเวลาการส่งสรุป
การลงเวาการปฏิบัติราชการ

ร้อยละ 100
ใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติ

ราชการสายวิชาการ
ใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติ

ราชการสายวิชาการ

45 1  -

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณ
งานรวมใน 1 ปี ผู้จัดทํา  น.ส. มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง บุคลากร

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

รวม ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการลง
เวลาปฎิบัติราชการ (สาย
วิชาการ)

ใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการสายวิชาการ

ใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการสายวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....บริหารงานทั่วไป.......      งาน....บุคลากร....      กิจกรรมหลัก ...การลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ)....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน.....1........ ชั่วโมง.....45.........นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานที่สัมพันธ์) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การปฎิบตังิานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สุด คูม่ือปฏิบตังิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสื่อสาร
สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

 จัดเตรียมใบลงเวลาการ
ปฏิบัติงานสายวิชาการ

ถูกต้อง

ตรวจสอบ

สรุปการมาปฏิบัติ
ราชการประจําเดือนส่ง
กองบริหารงานบุคคล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ลงนาม

จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติ
ราชการเข้าแฟ้มข้อมูล

แก้ไข

ลงเวลาปฏิบัติราชการ

จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติ
ราชการในระบบ ERP

WI-FMS-GA-PER-0502



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การลงเวลาปฏิบัติราชการ 
 
ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.มาลัยพรรณ นามสกุล ป้ันทรัพย์      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PER - 0503 

งาน บุคลากร      กิจกรรมหลัก การลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุนวิชาการ) 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 

 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุนวิชาการ) 
    1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุนวิชาการ) 
 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุนวิชาการ)ตลอดจนหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 จัดเตรียมใบลงเวลาการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 
         จัดเตรียมใบลงเวลาการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการลงช่ือการมาปฏิบัติงาน และจัดเก็บทุกวัน
ทําการพร้อมสรุปจํานวนผู้มาปฏิบัติงาน 
    3.2 เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม 
         นําใบลงเวลาปฏิบัติงานเข้าแฟ้มเพ่ือเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม 
    3.3 จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติราชการเข้าแฟ้มข้อมูล 
         จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยจัดเรียงลําดับตามวัน เดือนปี พ.ศ.ของปีงบประมาณน้ันๆ 
    3.4 สรุปการมาปฏิบัติราชการประจําเดือนส่งกองบริหารงานบุคคล 
         สรุปข้อมูล การขาด ลา มาสาย ประจําเดือนส่งกองบริหารงานบุคคล 
    
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 



 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 55   นาที/  4  ช่ัวโมง/  76    วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ป้ันทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 



กองบริหารงานบุคคล รองคณบดีฝ่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

(บุคลากร)
เจ้าหน้าที่ นาที ชม. วัน

1 จัดเตรียมใบลงเวลาการปฏิบัติงาน 5
ใบลงเวลาปฏิบัติราชการสาย

สนับสนุนวิชาการ
วัน เวลา การมาปฏิบัติ

ราชการ
ร้อยละ 100

ความถูกต้องของวันเวลาการ
มาปฏิบัติราชการ

ความถูกต้องของวันเวลาการ
มาปฏิบัติราชการ

2 เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม 5
ใบลงเวลาปฏิบัติราชการสาย

สนับสนุนวิชาการ
ความถูกต้องของวันเวลาการ

มาปฏิบัติราชการ
ร้อยละ 100

ความถูกต้องของวันเวลาการ
มาปฏิบัติราชการ

ความถูกต้องของวันเวลาการ
มาปฏิบัติราชการ

3
จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติราชการเข้า

แฟ้มข้อมูล
5

ใบลงเวลาปฏิบัติราชการสาย
สนับสนุนวิชาการ

ความถูกต้องของวันเวลาการ
มาปฏิบัติราชการ

ร้อยละ 100
ความถูกต้องของวันเวลาการ

มาปฏิบัติราชการ
ความถูกต้องของวันเวลาการ

มาปฏิบัติราชการ

4
สรุปการมาปฏิบัติราชการประจําเดือนส่ง

กองบริหารงานบุคคล
1

   -  บันทึกข้อความ
 -  ใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการสายสนับสนุนวิชาการ

กําหนดระยะเวลาการส่งสรุป
การลงเวาการปฏิบัติราชการ

ร้อยละ 100
ใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติ

ราชการสายสนับสนุนวิชาการ
ใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติ

ราชการสายสนับสนุนวิชาการ

15 1  -

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้จัดทํา  น.ส. มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง บุคลากร

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

รวม ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการ
ลงเวลาปฎิบัติราชการ 
(สายสนับสนุนวิชาการ)

ใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการสายสนับสนุน
วิชาการ

ใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการสายสนับสนุน
วิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....บริหารงานทั่วไป.......      งาน....บุคลากร....      กิจกรรมหลัก ...การลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุนวิชาการ).....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน.....1........ ชั่วโมง......15........นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานที่สัมพันธ์) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การปฎิบตังิานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สุด คูม่ือปฏิบตังิานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสื่อสาร
สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

 จัดเตรียมใบลงเวลาการ
ปฏิบัติงานสายวิชาการ

ถูกต้อง

ตรวจสอบ

สรุปการมาปฏิบัติ
ราชการประจําเดือนส่ง
กองบริหารงานบุคคล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ลงนาม

จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติ
ราชการเข้าแฟ้มข้อมูล

แก้ไข

ลงเวลาปฏิบัติราชการ

WI-FMS-GA-PER-0503



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานบคุลากร 
ชื่อ            นางสาวมาลัยพรรณ       นามสกุล  ปั้นทรัพย์   รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PER - 06 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป                        งาน บุคลากร             กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย.……………….. 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ   อ.สมศักดิ์   นามสกุล  คล้ายสังข์     ตําแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การตรวจสอบและบันทึก
การขาด ลา มาสาย 
 - ลาป่วย 
- ลากิจ 
- ลาคลอดบุตร 
- ลาพักผ่อน 
- ลาบวช 
- ลาไปเกณฑ์ทหาร 
- ลาศึกษาต่อ 
- ลาออก 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1 รับเอกสารใบลาประเภทต่างๆ จาก
บุคลากรของคณะ 

รับเอกสารใบลาทุกประเภท ดังนี้ 
- ลาป่วย 
- ลากิจ 
- ลาคลอดบุตร  
- ลาพักผ่อน 
- ลาบวช 
- ลาไปเกณฑ์ทหาร 
- ลาศึกษาต่อ 
- ลาออก   จากบุคลากรของคณะ 

600 ใบลาแต่ละประเภท 1    

2.1.2ตรวจสอบใบลาประเภทต่างๆ ตรวจสอบการลาแต่ละประเภทของบุคลากรและเขียน
รายงานการลาเสนอต่ออธิการบดี ดังนี้ 
- ลาแต่ละประเภทประจําปีงบประมาณ  
- สิทธิการลาแต่ละประเภท 
- จํานวนวันและจํานวนครั้งที่ลาไปแล้ว 
- รวมจํานวนวัน และจํานวนครั้งที่ลา 
- จํานวนวันลาที่คงเหลือ  

600 ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง
ข้อมูล 

10    

2.1.3 เสนอผู้บริหารลงนาม นําเสนอใบลาประเภทต่างๆ ต่อผู้บริหาร 
 
 

600  1    



กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.4บันทึกข้อมูลการลาแต่ละประเภทลงใน
ระบบ ERP 

หลังจากใบลาประเภทต่างๆ ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
จึงบันทึกข้อมูลการลาแต่ละประเภททะเบียนลงในระบบ 
ERP เพื่อจัดเก็บเป็นทะเบียนประวัติของบุคลากรของคณะ  

600 ร า ย ง า น ก า ร ล า ทุ
ประเภท 

5    

2.1.5จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มข้อมูล นําใบลาแต่ละประเภทจัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูลโดยแยก
แฟ้มข้อมูลการลาแต่ละเภท 

600 แฟ้มข้อมูลการลาแต่
ละประเภท 

5    

รวม 22 - -  

รวมระยะเวลาทั้งหมด - 3 31  
 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1   
3.2   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน    -   นาที/  3   ชั่วโมง/  31 วัน 

 

 

ลงนาม .............................................             ลงนาม ........................................................               ลงนาม .................................................... 
              (นางสาวมาลยัพรรณ  ปั้นทรัพย์)                      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)               (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
       ตําแหน่ง บุคลากร                        ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                         ผู้จัดทํา                  ผู้ควบคุม                                                      ผู้อนุมัต ิ 
 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

      กิจกรรมหลัก การบันทึกตรวจสอบการลาทุกประเภท,การลาออก 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.มาลัยพรรณ นามสกุล ป้ันทรัพย์      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PER - 06 

งาน บุคลากร      กิจกรรมหลัก การบันทึกตรวจสอบการลาทุกประเภท,การลาออก 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานตรวจสอบและบันทึก ( การลาทุกประเภท,การลาออก) 
    1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานตรวจสอบและบันทึก ( การลาทุกประเภท,การ
ลาออก) 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและบันทึก ( การลาทุกประเภท,การลาออก) ตลอดจนหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 รับเอกสารใบลาประเภทต่างๆ 
               รับเอกสารใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด จากบุคลากรของคณะ 
     3.2 ตรวจสอบใบลาประเภทต่างๆ 

         ตรวจสอบการลาแต่ละประเภทของบุคลากรและเขียนรายงานการลาเสนอต่ออธิการบดี ดังน้ี 
- ลาแต่ละประเภทประจําปีงบประมาณ  

    - สิทธิการลาแต่ละประเภท 
        - จํานวนวันและจํานวนคร้ังที่ลาไปแล้ว 

- รวมจํานวนวัน และจํานวนคร้ังที่ลา 
- จํานวนวันลาที่คงเหลือ 

     3.3 เสนอใบลาประเภทต่างๆ ต่อผู้บริหาร 
              นําเสนอใบลาประเภทต่างๆ ต่อผู้บริหาร 
     3.4 บันทึกข้อมูลการลาแต่ละประเภท 

     เมื่อใบลาประเภทต่างๆ ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงบันทึกข้อมูลการลาแต่ละประเภททะเบียนลงในระบบ 
ERP เพ่ือจัดเก็บเป็นทะเบียนประวัติของบุคลากรของคณะ    

 3.5 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มข้อมูล 
               นําใบลาแต่ละประเภทจัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูลโดยแยกแฟ้มข้อมูลการลาแต่ละเภท     
 
 

 
 
 
 
 



 
 
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน   -  หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 31 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...........7 แบบฟอร์ม.............................  

 

 
 

ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ป้ันทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 



บุคลากรคณะ
ผู้บริหาร (รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/คณบดี)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(บุคลากร)

นาที ชม. วัน

1
รับเอกสารใบลาประเภทต่างๆ จากบุคลากร

ของคณะ
1 ใบลาประเภทต่างๆ ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

2 ตรวจสอบใบลาประเภทต่างๆ 10 ใบลาประเภทต่างๆ ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

3 เสนอผู้บริหารลงนาม 1 ใบลาประเภทต่างๆ ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

4
บันทึกข้อมูลการลาแต่ละประเภทลงในระบบ

 ERP
5 ใบลาประเภทต่างๆ ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

5 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มข้อมูล 5 ใบลาประเภทต่างๆ แฟ้มข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

22  -  -

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้จัดทํา  น.ส. มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง บุคลากร

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

รวม ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการ
บันทึกและการตรวจสอบ
การลาทุกประเภท

ใบลาทุกประเภท ใบลาทุกประเภท

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย.....บริหารงานทั่วไป.......      งาน....บุคลากร....      กิจกรรมหลัก ..บันทึกตรวจสอบการลาทุกประเภท,การลาออก ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............ ชั่วโมง.......22.......นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง

รายละเอียด (งานที่สัมพันธ์) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตัดสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสื่อสาร
สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

รับเอกสารใบลาประเภท
ต่างๆ จากบุคลากรของ

คณะ

ถูกต้อง

ตรวจสอบ
และลงนาม

จัดเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มข้อมูล

เสนอผู้บริหารลงนาม

บันทึกข้อมูลการลาแต่ละ
ประเภทลงในระบบ ERP

แก้ไข

ผู้บริหารลงนาม

WI-FMS-GA-PER-06



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

   งาน          บุคลากร 
ชื่อ นางสาวมาลยัพรรณ               นามสกุล มาลัยพรรณ                                 รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PER - 07 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป              งาน บุคลากร                                กิจกรรมหลัก การจัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ   อ.สมศักดิ์   นามสกุล  คล้ายสังข์     ตําแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การจัดคําสั่ งเดินทางไป
ราชการ 
-หน่วยนับ : เรื่อง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 
 
 

2.1.1 รับบันทึกข้อความ/หนังสือจาก
ภายนอกที่ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจาก
คณบดี 

 520 บันทึกข้อความ/
หนังสือจากภายนอกที่
ได้รับการอนุมัติ/
อนุญาต 

1    

2.1.2 จัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ พิมพ์บันทึกข้อความและคําสั่งเดินทางไปราชการใส่ระบบ e 
– office  และแนบไฟล์คําสั่งเสนอคณบดี/อธิการบดีลงนาม 

520 บันทึกข้อความ 
คําสั่ง 

10    

2.1.3 เส น อ หั วห น้ าสํ านั ก งาน คณ บ ดี
ตรวจสอบความถูกต้อง 

เสนอบันทึกข้อความและคําสั่งเพื่อให้หัวหน้าสํานักงาน
คณบดีตรวจสอบความถูกต้อง 

520 ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง
บันทึกและคําสั่ง 

1    

2.1.4 เสนอคณบดี/อธิการบดี ลงนาม คณบดี/อธิการบดีลงนามในคําสั่ง 520  1    
2.1.4 ออกเลขที่คําสั่ง ส่งต่อคําสั่งให้ธุรการคณะ/ธุรการมหาวิทยาลัยออกเลขที่

คําสั่ง 
520 คํ า สั่ ง เ ดิ น ท า ง ไ ป

ราชการ 
1    

2.1.5 นําส่งคําสั่งถึงเจ้าของเรื่อง นําส่งคําสั่งถึงเจ้าของเรื่อง 520  1    
2.1.8 บั น ทึ ก ข้อ มู ลลงระบบ  ERP และ
จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูล 

บันทึกข้อมูลการเดินทางไปราชการลงระบบ ERP และ
จัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มข้อมูลโดยเรียงลําดับตามเลขที่คําสั่ง 

520 - รายงานการเดินทาง
ไปราชการ 
- แฟ้มข้อมูลเดินทาง 
ไปราชการ 

15    

รวม 30 - -  
รวมระยะเวลาทั้งหมด -- 1 37  

 



3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 

3.1   
3.2   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน  --  นาที/  1  ชั่วโมง/   37 วัน 

 

 

ลงนาม .............................................             ลงนาม ........................................................               ลงนาม .................................................... 
              (นางสาวมาลยัพรรณ  ปั้นทรัพย์)                      (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)               (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
       ตําแหน่ง บุคลากร                        ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                         ผู้จัดทํา                  ผู้ควบคุม                                                      ผู้อนุมัต ิ 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดทําสั่งเดินทางไปราชการ 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.มาลัยพรรณ นามสกุล ป้ันทรัพย์      รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PER - 07 

งาน บุคลากร        กิจกรรมหลัก การจัดทําสั่งเดินทางไปราชการ 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานจัดทําสั่งเดินทางไปราชการ 
    1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานจัดทําสั่งเดินทางไปราชการ 
 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในจัดทําสั่งเดินทางไปราชการ ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบส่วนงานท่ี
เก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับบันทึกข้อความ/หนังสือจากภายนอกที่ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากคณบดี 
    3.2 จัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ 
         พิมพ์บันทึกข้อความและคําสั่งเดินทางไปราชการใส่ระบบ e – office และแนบไฟล์คําสั่งเสนอคณบดี/อธิการบดีลงนาม 
     3.3 เสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้อง 
          เสนอบันทึกข้อความและคําสั่งเพ่ือให้หัวหน้าสํานักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้อง 
    3.4 เสนอคณบดี/อธิการบดี ลงนาม 
         คณบดี/อธิการบดีลงนามในคําสั่ง 
    3.5 ออกเลขที่คําสั่ง 
         ส่งต่อคําสั่งให้ธุรการคณะ/ธุรการมหาวิทยาลัยออกเลขที่คําสั่ง 
     3.6 นําส่งคําสั่งถึงเจ้าของเรื่อง 
          นําส่งคําสั่งถึงเจ้าของเรื่อง 
    3.7 จัดเก็บข้อมูลลงระบบ ERP และจัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูล 
         คีย์ข้อมูลการเดินทางไปราชการลงระบบ ERP และจัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มข้อมูลโดยเรียงลําดับตามเลขที่คําสั่ง 
 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 



5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 37 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม น.ส.มาลัยพรรณ  ป้ันทรัพย์ ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง บุคลากร   ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 
 



ธุรการ คณบดี หัวหน้าสํานักงานคณบดี จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บุคลากร คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ นาที ชม. วัน

1
รับบันทึกข้อความ/หนังสือจากภายนอกที่

ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากคณบดี
1

บันทึกข้อความ
หนังสอราชการภายนอก

ได้รับการอนุญาต ร้อยละ 100 คําสั่งเดินทางไปราชการ คําสั่งเดินทางไปราชการ

2 จัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ 10
บันทึกข้อความ

คําสั่งเดินทางไปราชการ

ความถูกต้องขอ'บันทึก
ข้อความและคําสั่ง
เดินทางไปราชการ

ร้อยละ 100 คําสั่งเดินทางไปราชการ คําสั่งเดินทางไปราชการ

3
เสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดีตรวจสอบ

ความถูกต้อง
1

บันทึกข้อความ
คําสั่งเดินทางไปราชการ

ความถูกต้องขอ'บันทึก
ข้อความและคําสั่ง
เดินทางไปราชการ

ร้อยละ 100 คําสั่งเดินทางไปราชการ คําสั่งเดินทางไปราชการ

4 เสนอคณบดี/อธิการบดี ลงนาม 1
บันทึกข้อความ

คําสั่งเดินทางไปราชการ
อนุญาต ร้อยละ 100 คําสั่งเดินทางไปราชการ คําสั่งเดินทางไปราชการ

5 ออกเลขที่คําสั่ง 1
บันทึกข้อความ

คําสั่งเดินทางไปราชการ
เลขที่คําสั่ง ร้อยละ 100 คําสั่งเดินทางไปราชการ คําสั่งเดินทางไปราชการ

6 นําส่งคําสั่งถึงเจ้าของเรื่อง 1
บันทึกข้อความ

คําสั่งเดินทางไปราชการ
เจ้าของเรื่อง ร้อยละ 100 คําสั่งเดินทางไปราชการ คําสั่งเดินทางไปราชการ

บันทึกข้อมูลลงระบบ ERP และจัดเก็บเข้า
แฟ้มข้อมูล

15 ระบบ ERP
ความถูกต้องครบถ้วน

ของข้อมูล
ร้อยละ 100 คําสั่งเดินทางไปราชการ คําสั่งเดินทางไปราชการ

30  -  -

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้จัดทํา  น.ส. มาลัยพรรณ  ปั้นทรัพย์

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง บุคลากร

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

รวม ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการ
จัดทําคําสั่งไปราชการ

คําสั่งเดินทางไปราชการ คําสั่งเดินทางไปราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....บริหารงานทั่วไป.......      งาน....บุคลากร....      กิจกรรมหลัก ...การจัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......30.......นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานที่สัมพันธ์) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การปฎิบัติงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

รับที่ไดร้ับการ

อนุญาตจากคณบดี

จดัทาํคาํสัง่เดินทางไป

ราชการ

ถกูตอ้ง
ตรวจสอบ
และลงนาม

แกไ้ข

       สิ้นสุด

ลงนาม

ออกเลขที่หนงัสือ

รับเอกสาร

WI-FMS-GA-PER-07



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

       งาน………บุคลากร………………… 
ชื่อ ………นางสุวิมล ………………….........  นามสกุล ............วจีทองรัตนา........................................................................ รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PER - 09 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................  งาน บุคลากร...................................................................... กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากร.............…………………….………………….. 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..........อาจารย์สมศักดิ์  .............................. นามสกุล .........คล้ายสังข์........................   ตําแหน่ง ........รองคณบดีฝ่ายบริหาร................................................... 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การพัฒนาบุคลากร 2.1.1 สํารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร 
และสรุปเสนอผู้บริหาร  

- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องและออกแบบสํารวจ 
- ดําเนินการแจกแบบสํารวจ และเก็บข้อมูล  
  นํามาวิเคราะห์ 
- สรุปความต้องการ และนําเสนอผู้บริหาร 

1 
1 
 
1 

ความต้องการเข้า
รับการอบรมและ
จํ าน วนผู้ เข้ า รับ
การอบรม 

  1 
1 
 
1 

 
 
 

 
 
 

100 

2.1.2 จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เสนอ
ผู้บริหารอนุมัติ  

จัดพิมพ์โครงการรายละเอียดต่าง ๆ พร้อม
กําหนดงบประมาณเสนอผู้บริหาร 

2 โครงการพัฒนา
บุคลากร 

30 1  

2.1.3 จัดหาสถานที่ พาหนะเดินทาง ที่พัก ห้องประชุม 
เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ต่างๆ จัดทําคําสั่งไป
ราชการ  

 10 สถานที่จัดอบรม
พ ร้ อ ม อุ ป ก รณ์
ต่างๆ และ 
คําสั่งไปราชการ 

  1 

2.1.4 แจ้งบุคลากรส่งสรุปรายงานหลังการอบรม ความรู้
ที่ได้รับ 

 130 รายงานหลังอบรม 30   

2.1.5 จัดทําเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ ในการดําเนินการ
โครงการทั้งหมด 

 2 เอ ก ส า ร ที่ ต้ อ ง
ดํ า เ นิ น ก า ร
เบิกจ่าย 

  1 

2.1.6 จัดทําเล่มรายงานโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหาร
รับทราบ 

 2 เ ล่ ม ร า ย ง า น
โครงการ 

  1 

รวม - 2 6  
รวมระยะเวลาทั้งหมด  3 26  



 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ทํางานด้านงานสารบรรณ ด้านบริหารงานบุคคล มีความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office และโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน …….. นาที/ …. 3… ชั่วโมง/ ….26…. วัน 

 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
        (นางสุวิมล  วจีทองรัตนา)          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                ผูจ้ดัทํา           ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 
 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาบคุลากร 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ นางสุวิมล นามสกุล วจีทองรัตนา       รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PER - 09 

งาน บุคลากร        กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากร 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานพัฒนาบุคลากร ได้แก่ เรื่องสํารวจความต้องการ การเขียน
โครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอนอย่างถูกต้อง 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1  สํารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร และสรุปเสนอผู้บริหาร 
    3.2  จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เสนอผู้บริหารอนุมัติ 
 

    3.3  จัดหาสถานที่ พาหนะเดินทาง ที่พัก ห้องประชุม เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ต่างๆ จัดทําคําสั่งไปราชการ 
    3.4  แจ้งบุคลากรส่งสรุปรายงานหลังการอบรม ความรู้ที่ได้รับ 
    3.5  จัดทําเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ ในการดําเนินการโครงการทั้งหมด 
    3.6  จัดทําเล่มรายงานโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหารรับทราบ 
    3.7  บันทึกประวัติการอบรมของบุคลากรลงระบบ ERP 
 
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 
 

 

 

 



 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน -   นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 26 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม นางสวิุมล  วจีทองรตันา  ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 



จนท.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป หวัหน้าสํานกังาน คณบดี บคุลากรบณัฑิตวิทยาลยั นาที ชม. วัน

1
สํารวจความต้องการในการอบรมของ

บคุลากร
3

ร้อยละ 100

2
จดัทําโครงการพฒันาบคุลากรในด้าน

ต่าง ๆ เสนอผู้บริหารอนมุตัิ
30 1

ร้อยละ 100

3

จดัหาสถานที่ พาหนะเดินทาง ที่พกั ห้อง

ประชมุ เตรียมความพร้อมด้านอปุกรณ์

ต่างๆ  และจดัทําคําสัง่ไปราชการ

1
ร้อยละ 100

4
แจ้งบคุลากรส่งสรุปรายงานหลงัการอบรม

 ความรู้ที่ได้รับ
30

ร้อยละ 100

5
จดัทําเอกสารเบิกจ่ายต่าง ๆ ในการดําเนิน

โครงการทัง้หมด
1

ร้อยละ 100

6
จดัทําเล่มรายงานโครงการฯ เสนอต่อ

ผู้บริหารรับทราบ
30 1 ความถูกต้อง

ร้อยละ 100

7
บนัทกึประวตัิการอบรมผ่านระบบระบบ 

ERP
1 ความถูกต้อง

ร้อยละ 100

3 6
ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   งานบุคลากร      กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากร       ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ........6....วัน.....3....... ชั่วโมง..............นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 บุคลากรได้รับ
การพัฒนา

หน่วยงานภายนอก ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

แบบสํารวจความต้องการฝึกอบรม

เอกสารขออนุมัติโครงการ

บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

เอกสารโครงการ

รายงานสรุปโครงการ

แบบสรุปผลการฝึกอบรม

ความถูกต้อง

ความถูกต้อง

ความถูกต้อง

ความถูกต้อง

ความถูกต้อง

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

จดัทําแบบฟอร์ม

จดัทําโครงการ

ประสานงานสถานที่

ตรวจสอบ ลงนามอนมุตัิ

บนัทึกแจ้งบคุลากร

เตรียมเอกสารให้ฝ่าย

การเงินจดัทําเบิก

สรุปผลการดําเนินงาน

คีย์ข้อมลูระบบ ERP

กรอกข้อมลู

สรุปความต้องการอบรม

จดัทําคําสัง่ ตรวจสอบ ลงนาม แจ้งบคุลากร

เข้าร่วมโครงการ

WI-FMS-GA-PER-09



จนท.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป หวัหน้าสํานกังาน คณบดี บคุลากรบณัฑิตวิทยาลยั นาที ชม. วัน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   งานบุคลากร      กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากร       ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ........6....วัน.....3....... ชั่วโมง..............นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

หน่วยงานภายนอก ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  นางสุวิมล  วจีทองรัตนา

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

พัฒนาบุคลากร
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ตาม
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
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ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

   งาน…..การจัดทําแบบประเมินก่อน / หลังการอบรม / สัมมนา…. 
ชื่อ ………นางสุวิมล ………………….........  นามสกุล ............วจีทองรัตนา........................................................................ รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - PER - 11 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................  งาน บุคลากร...................................................................... กิจกรรมหลัก การจัดทําแบบประเมินก่อน / หลังการอบรม / สัมมนา 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..........อาจารย์สมศักดิ์  .............................. นามสกุล .........คล้ายสังข์........................   ตําแหน่ง ........รองคณบดีฝ่ายบริหาร................................................... 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชดัเจนในงานประเมินผลโครงการ    
     1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดทําแบบประเมิน ก่อน
การอบรม/สัมมนา  

2.1.1ศึกษาเอกสารเนื้อหาการอบรมจาก
ข้อมูลวิทยากร เพื่อจัดทําแบบประเมินผล
ความรู้ความเข้าใจ/ความพึงพอใจ 

 

2 

ข้อมูลเพื่อจัดทํา
แบบประเมินผล
ความรู้ความ
เข้าใจ/ความพึง
พอใจ   

1 

  

 2.1.2.ร่างแบบประเมินความรู้ก่อนการอบรม
ในแต่ละโครงการ 

 
2 

ร่างแบบประเมินฯ 
15 

  
  

 3.พิมพ์แบบประเมินความรู้ก่อนการอบรมใน
แต่ละโครงการ 

 
2 

แบบประเมินฯ 
15   

  

 4.สําเนาแบบประเมินความรู้ก่อนการอบรม
ในแต่ละโครงการ 

 
2 

สําเนาแบบ
ประเมินฯ 30   

  

รวม  4   
2.2 การจัดทําแบบประเมิน หลัง
การอบรม/สัมมนา  

2.2.1ร่างแบบประเมินความรู้หลังการอบรม
ในแต่ละโครงการ 

 
2 

ร่างแบบประเมินฯ 
15 

   

 2.2.2พิมพ์แบบประเมินความรู้หลังการอบรม
ในแต่ละโครงการ 

 
2 

แบบประเมินฯ 
15 

   

 2.2.3สําเนาแบบประเมินความรู้หลังการ
อบรมในแต่ละโครงการ 

 
 
 

2 
สําเนาแบบ
ประเมินฯ 30 

   

รวม  2   



2.3 การประเมินผลการอบรม 
 

2.3.1จัดส่งแบบประเมินให้ผู้เข้าอบรม เมื่อ
เสร็จสิ้นการอบรมในแต่ละโครงการ 

 
2 

แบบประเมินฯ 
15   

  

 2.3.2รวบรวมแบบประเมิน เมื่อเสร็จสิ้นการ
อบรมในแต่ละโครงการ 

 
2 

แบบประเมินฯ 
15   

  

 2.3.3บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  
2 

ข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ 

  4 
  

 2.3.4ประมวลผลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  
2 

ข้อมูลจากระบบ
คอมพิวเตอร์ 

15   
  

 2.3.5สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
จากแบบประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการ
ฝึกอบรม/สัมมนา ในครั้งต่อไป 

 
2 

สรุปผลการ
วิเคราะห์ฯ   3 

  

รวม 30 1 2  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 7 2  

3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 

3.1   
3.2   
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน 30 นาที/ 7 ชั่วโมง/ 2 วัน 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
        (นางสุวิมล  วจีทองรัตนา)          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                ผูจ้ดัทํา           ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 
 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดทําแบบประเมินก่อน / หลังการอบรม / สัมมนา 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ นางสุวิมล นามสกุล วจีทองรัตนา       รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PER - 11 

งาน บุคลากร     กิจกรรมหลัก การจัดทําแบบประเมินก่อน / หลังการอบรม / สัมมนา 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานประเมินผลโครงการ    
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอนอย่างถูกต้อง 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1  ศึกษาเอกสารเน้ือหาการอบรมจากข้อมูลวิทยากร เพ่ือจัดทําแบบประเมินผลความรู้ความเข้าใจ/ความพึงพอใจ 
    3.2  ร่างแบบประเมินความรู้ก่อนการอบรมในแต่ละโครงการ 
    3.3  พิมพ์แบบประเมินความรู้ก่อนการอบรมในแต่ละโครงการ 
    3.4  สําเนาแบบประเมินความรู้ก่อนการอบรมในแต่ละโครงการ 
    3.5  ร่างแบบประเมินความรู้หลังการอบรมในแต่ละโครงการ 
    3.6  พิมพ์แบบประเมินความรู้หลังการอบรมในแต่ละโครงการ 
    3.7  สําเนาแบบประเมินความรู้หลังการอบรมในแต่ละโครงการ 
    3.8 จัดส่งแบบประเมินให้ผู้เข้าอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมในแต่ละโครงการ 
    3.9 รวบรวมแบบประเมิน เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมในแต่ละโครงการ 
    3.10 บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
    3.11 ประมวลผลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
    3.12 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากแบบประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการฝึกอบรม/สัมมนา ในครั้งต่อไป 
 
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 
 



 

 

 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 30   นาที/ 7 ช่ัวโมง/ 2 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม นางสวิุมล  วจีทองรตันา  ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 



บคุลากรของฝ่ายงาน คณบดี นาที ชม. วัน

1

การจัดทําแบบประเมิน ก่อนการอบรม/สัมมนา 

4
ร้อยละ 100

2

การจัดทําแบบประเมิน หลังการอบรม/สัมมนา 

2
ร้อยละ 100

3

การประเมินผลการอบรม

 1 2
ร้อยละ 100

4

-

30

รวม 30 7 2
ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการจัดทํา

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้องของเอกสาร
ความถูกต้อง และครบถ้วน

ความถูกต้อง และครบถ้วน

ความถูกต้อง และครบถ้วน

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....บุคลากร....      กิจกรรมหลัก ….การจัดทําแบบประเมินการอบรมสัมมนา....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......2.....วัน.......7...... ชั่วโมง.......30.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 ผลการ
ประเมินการ

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอยีด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ่มต้น

ร่างแบบประเมนิความรูก้อ่นการ
อบรมในแตล่ะโครงการ

สิ้นสุด

พมิพแ์บบประเมนิความรูก้อ่นการ
อบรมในแตล่ะโครงการ

สรุปผล

สําเนา

ร่างแบบประเมนิความรูห้ลงั
การอบรมในแตล่ะโครงการ

พมิพแ์บบประเมนิความรูห้ลงัการ
อบรมในแตล่ะโครงการ

จดัสง่

สําเนา

ดําเนนิการทําแบบประเมนิ

รวบรวม

บันทกึ

ประมวลผล

WI-FMS-GA-PER-11



บคุลากรของฝ่ายงาน คณบดี นาที ชม. วัน

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....บุคลากร....      กิจกรรมหลัก ….การจัดทําแบบประเมินการอบรมสัมมนา....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......2.....วัน.......7...... ชั่วโมง.......30.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอยีด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จัดทํา  นางสุวิมล  วจีทองรัตนา

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

แบบประเมินการอบรมสัมนา อบรมสัมนา

WI-FMS-GA-PER-11



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

   งาน ………………บุคลากร…………… 
ชื่อ ...........นางสุวิมล................................. นามสกุล ..............วจีทองรัตนา......................................................................   รหัสเอกสาร  JD - FMS - GA - PER - 12 
ฝ่าย ..............บริหารงานทั่วไป...................................................งาน ..............บุคลากร.....................................................   กิจกรรมหลัก บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วม / การฝึกอบรม / พัฒนาบุคลากร 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..........อาจารย์สมศักดิ์  .............................. นามสกุล .........คล้ายสังข์..............   ตําแหน่ง ........รองคณบดีฝ่ายบริหาร.............................. 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 ทําให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นระบบ มีความเป็นระเบยีบ สะดวกต่อการอ้างอิงและค้นหา  
     1.2 ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วความต่อเนื่องในการทํางาน 

 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน ความถี่ ปริมาณ/
คุณภาพ 

นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วม/ 
การฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร (ต่อ
คน/ต่องาน) 

2.1.1 นําข้อมูลกิจกรรมการเข้าร่วม/การฝึกอบรมของ
บุคลากรมากรอกในระบบ ERP   
(การฝึกอบรม/สัมมนาของาบุคลากรในคณะ) 

- นําใบเซ็นชื่อกิจกรรมการเข้าร่วม/การ
ฝึกอบรมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
มากรอก ใน ระบบ  ERP  (บั น ทึ กการ
ฝึกอบรมของพนักงาน) 

643 ข้ อ มู ล ก า ร
ฝึกอบรม 

10   

100 
2.1.2 ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลการ
ฝึกอบรม 
(การฝึกอบรม/สัมมนาของาบุคลากรในคณะ) 

- ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูล
กิจกรรมการเข้าร่วม/การฝึกอบรม 

643  10   

2.1.3 พิมพ์เอกสารกิจกรรมการเข้าร่วม/การฝึกอบรม
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้าแฟ้มบุคลากร 
(การฝึกอบรม/สัมมนาของาบุคลากรในคณะ) 

 643 แฟ้มบุคลากร 5    

รวม 25    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 55 1 38  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี - ประสานงานเพื่อส่งข้อมูลประวัติการอบรม งาน/ปีงบประมาณ 
3.2 -   
3.3 -   
3.4 -   



 
 
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน    - 
 

 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน ......55....... นาที/ ......1......... ชั่วโมง/ .....38........ วัน 

 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
        (นางสุวิมล  วจีทองรัตนา)          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                ผูจ้ดัทํา           ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การบันทึกประวัติอบรม 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ นางสุวิมล นามสกุล วจีทองรัตนา       รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - PER - 12 

งาน บุคลากร        กิจกรรมหลัก การบันทึกประวัติอบรม 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 ทําให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นระบบ มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการอ้างอิงและค้นหา 
    1.2 ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วความต่อเน่ืองในการทํางาน 
 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1  นําข้อมูลกิจกรรมการเข้าร่วม/การฝึกอบรมของบุคลากรมากรอกในระบบ ERP (การฝึกอบรม/สัมมนาของาบุคลากรใน
คณะ) 
         - นําใบเซ็นช่ือกิจกรรมการเข้าร่วม/การฝึกอบรมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมากรอกในระบบ ERP  (บันทึกการ
ฝึกอบรมของพนักงาน) 
    3.2  ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลการฝึกอบรม (การฝึกอบรม/สัมมนาของาบุคลากรในคณะ) 
          - ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลกิจกรรมการเข้าร่วม/การฝึกอบรม 
    3.3  พิมพ์เอกสารกิจกรรมการเข้าร่วม/การฝึกอบรมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้าแฟ้มบุคลากร 
(การฝึกอบรม/สัมมนาของาบุคลากรในคณะ) 
 
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

                                                      ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 
 

 

 

 



 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 55   นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 38 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม นางสวิุมล  วจีทองรตันา  ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 



บคุลากรของฝ่ายงาน คณบดี นาที ชม. วัน

1

นําข้อมูลกิจกรรมการเข้าร่วม/การฝึกอบรม
ของบุคลากรมากรอกในระบบ ERP

10
ร้อยละ 100

2

ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลการ
ฝึกอบรม

10
ร้อยละ 100

3

พิมพ์เอกสารกิจกรรมการเข้าร่วม/การ
ฝึกอบรมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เข้าแฟ้มบุคลากร

 5
ร้อยละ 100

รวม 25

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....บุคลากร....      กิจกรรมหลัก ….การบันทึกกิจกรรมการเข้าร่วม/การฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ...........วัน............ ชั่วโมง.......25.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 ข้อมูลการ
บันทึก

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอยีด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการ

แบบรางานการประชุม / ฝึกอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดูงาน FM-18/06(04)

แบบรางานการประชุม / ฝึกอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดูงาน FM-18/06(04)

แบบรางานการประชุม / ฝึกอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดูงาน FM-18/06(04)

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้องของเอกสาร
ความถูกต้อง และครบถ้วน

ความถูกต้อง และครบถ้วน

ความถูกต้อง และครบถ้วน

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ่มต้น

นําขอ้มลูกจิกรรมกรอกในระบบ 
ERP

สิ้นสุด

ตรวจสอบขอ้มลูความถูกตอ้ง

พมิพเ์อกสาร

WI-FMS-GA-PER-12



บคุลากรของฝ่ายงาน คณบดี นาที ชม. วัน

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....บุคลากร....      กิจกรรมหลัก ….การบันทึกกิจกรรมการเข้าร่วม/การฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ...........วัน............ ชั่วโมง.......25.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอยีด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จัดทํา  นางสุวิมล  วจีทองรัตนา

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

กิจกรรมการ
เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม/
การพัฒนา
บุคลากร

บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วม
การฝึกอบรม/การพัฒนา
บุคลากร

WI-FMS-GA-PER-12



 
ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 

 

                     งาน ISO 9001 
ชื่อ ………นางสุวิมล………………………………….........  นามสกุล .......วจีทองรัตนา................................................. รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - ISO - 02 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................  งาน....ISO 9001....................................................................กิจกรรมหลัก การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก...…………….. 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ...........อาจารย์สมศักดิ์......................... นามสกุล ………คล้ายสังข์…………………………….…………….  ตําแหน่ง ………รองคณบดีฝ่ายบริหาร..……..………………………………. 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

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

2.1.1 การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการตรวจ
ติดตามคุณภาพจากภายนอก (ฝ่ายฝึกอบรม) 

การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการ
ตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก 2 

เอกสารการรับการ
ตรวจติดตาม
คุณภาพ 

  1 100 

2.1.2 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก 
ตามกําหนดการที่ประสานงานกับบริษัท 

การรับการตรวจติดตามคุณภาพจาก
ภายนอก จากกรรมการตามกําหนดการ   
ที่ได้กําหนดไว้ 

2 
กําหนดการตรวจ
ติดตามฯ   1 100 

2.1.3 กรรมการผู้ตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก  
แจ้งผลการตรวจติดตามฯ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจ
ติดตามและรายงานต่อผู้บริหาร QMR และบุคลากร 

กรรมการตรวจติดตามฯ สรุปผลการตรวจ
ติดตาม ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร QMR 
และบุคลากร ในการเตรียมความพร้อมใน
การรับการตรวจติดตามฯ ครั้งต่อไป 

 รายงานผลการ
ตรวจติดตามฯ 

    

2.1.4 QMR นําผลการตรวจติดตามฯเข้าที่ประชุม
ทบทวนฝ่ายบริหารครั้งต่อไป 

QMR แจ้ง DCC เพื่อนําผลการตรวจ
ติดตามฯเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
ครั้งต่อไป 

 รายงานผลการ
ตรวจติดตามฯ     

รวม   2  
รวมระยะเวลาทั้งหมด   4  

 
 
 



3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 

   
   

 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ทํางานเคยปฏิบัติงานด้านงาน ISO 9001 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน...... นาที/ ........ ชั่วโมง/ 4 วัน 

 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
        (นางสุวิมล  วจีทองรัตนา)          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                ผูจ้ดัทํา           ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ นางสุวิมล นามสกุล วจีทองรัตนา       รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - ISO - 02 

งาน ISO      กิจกรรมหลัก การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
แก้ไขคร้ังที่ ..................................................... วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ .................................. 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานประกันคุณภาพ 
    1.2 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ  
 
2. ขอบเขตงาน 
    2.1 ครอบคลุมถึงระบบและกระบวนติดตามงานการประกันคุณภาพ 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก 

     - การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก  

          3.2 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก ตามกําหนดการท่ีประสานงานกับบริษัท 

     - การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก จากกรรมการตามกําหนดการ   ที่ได้กําหนดไว้ 

 3.3 กรรมการผู้ตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก  แจ้งผลการตรวจติดตามฯ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจติดตามและ
รายงานต่อผู้บริหาร QMR และบุคลากร 

     - กรรมการตรวจติดตามฯ สรุปผลการตรวจติดตาม ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร QMR และบุคลากร ในการเตรียม
ความพร้อมในการรับการตรวจติดตามฯ ครั้งต่อไป 

 3.4 QMR นําผลการตรวจติดตามฯเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งต่อไป 

      - QMR แจ้ง DCC เพ่ือนําผลการตรวจติดตามฯเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



 
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ - ช่ัวโมง/ 4 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ........................................  

 

 

ลงนาม นางสวิุมล  วจีทองรตันา  ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
           ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 



DCC บคุลากรของฝ่ายงาน QMR คณบดี นาที ชม. วัน

1

 
การจดัประชมุคณบดี/QMR/บุคลากร

30
ร้อยละ 100 วาระการประชุม

มีความถูกต้อง

2

การดําเนินการจดัทําคู่มือการปฏิบตัิงาน

ของแต่ละฝ่ายงาน

1
ร้อยละ 100

(ร่าง)
คู่มือการ
ปฏิบัติงาน

3

การนําสง่ (ร่าง) คู่มือการปฏิบตัิงานของ

แต่ละฝ่ายงานเสนอต่อ QMR และคณบดี

เพื่อพิจารณาและลงนามเอกสาร

 1
ร้อยละ 100 คู่มือการ

ปฏิบัติงาน

4

การนําสง่คู่มือการปฏิบตัิงานของแต่ละ

ฝ่ายงานให้กบั DCC (Document 

Control) เพื่อจดัเก็บเอกสารและนําจา่ย

เอกสารแก่ผู้ ที่เกี่ยวข้อง

-

3

 

ร้อยละ 100
คูม่ือการ

ปฏิบตังิาน

รวม 30 3 2
ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการจัดทํา

วาระการประชุม

(ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้องของเอกสาร
ความถูกต้อง และครบถ้วน

ของวาระการประชุม

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของ(ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของคู่มือการปฏิบัติงาน

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....      กิจกรรมหลัก ….การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......1......วัน.......2...... ชั่วโมง.......30.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอยีด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน

คูม่ือการปฏิบตังิาน ความถกูต้องของเอกสาร

กิจกรรมรอง

คูม่ือการปฏิบตังิาน

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ่มต้น

จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร และนัดการ
ประชุมกับผู้บริหาร/QMR/บุคลากร

เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายงานดําเนินการจัดทํา(ร่าง)
คู่มือการปฏิบัติงาน

จัดเก็บเอกสาร

เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุม

Yes

No

ลงนาม

Yes

No

ลงนาม

คู่มือการปฏิบัติงาน

WI-FMS-GA-ISO-02



DCC บคุลากรของฝ่ายงาน QMR คณบดี นาที ชม. วัน

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....      กิจกรรมหลัก ….การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......1......วัน.......2...... ชั่วโมง.......30.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอยีด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จัดทํา  นางสุวิมล  วจีทองรัตนา

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

คู่มือการปฏิบัติงาน

WI-FMS-GA-ISO-02



 
ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 

 

                               งาน ISO 9001 
ชื่อ ………นางสุวิมล………………………………….........  นามสกุล ..........วจีทองรัตนา..................................................... รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - ISO - 04 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................  งาน...ISO 9001....................................................................กิจกรรมหลัก การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน.............………………………….. 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .........อาจารย์สมศักดิ์........................... นามสกุล …………คล้ายสังข์……………………….…………….  ตําแหน่ง ……รองคณบดีฝ่ายบริหาร..………..………………………………. 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 1 ครั้ง/ปี 
 

2.1.1การจัดประชุมผู้บริหาร/QMR/บุคลากร การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

 วาระการประชุม 
 -   

2.1.2การดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละ
ฝ่ายงาน (สําหรับฝ่ายฝึกอบรม QP-18) 

การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละ
ฝ่ายงาน ตามที่ได้แจ้งแผนงาน/กิจกรรม  
ที่ จ ะ ดํ า เนิ น ก า ร จั ด ทํ า ไ ว้ ต่ อ  DCC  
และ QMR 

3 

คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

  1 100 

2.1.3 การนําส่ง (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละ  
ฝ่ายงานเสนอต่อ  QMR และคณบดีเพื่อพิจารณ า  
และลงนามเอกสาร 

การนํ าส่ ง (ร่าง ) คู่ มื อการปฏิบั ติ งาน  
ของแต่ละฝ่ายงานเพื่อเสนอต่อ QMR  
และคณบดี เพื่ อพิจารณาและลงนาม
เอกสารเพื่อนําเอกสารดังกล่าวไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 (ร่าง) คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

- - -  

2.1.4 การนําส่งคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน
ให้กับ DCC (Document Control) เพื่อจัดเก็บเอกสาร
และนําจ่ายเอกสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายงานนําส่งคู่ มือการปฏิบัติงานให้กับ 
DCC (Document Control) เพื่อจัดเก็บ
เอกสารและนําจ่ายเอกสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการบังคับการใช้เอกสารต่าง ๆ 
เนื่ องจากเป็น เอกสารที่ มีการควบคุม
เรียบร้อยแล้วตามระบบ ISO 9001 

 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

-    

รวม - - 1  
รวมระยะเวลาทั้งหมด   3  



3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 

3.1ผู้บริหาร/QMR/DCC/บุคลากร   
  
  
  

3.2กรรมการตรวจติดตามคุณภาพ   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ทํางานเคยปฏิบัติงานด้านงาน ISO 9001 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน .... นาที/ ..... ชั่วโมง/ …3… วัน 

 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
        (นางสุวิมล  วจีทองรัตนา)          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                ผูจ้ดัทํา           ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 
 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

                                กิจกรรมหลัก การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

 
ผู้จัดทํา  ชื่อ นางสุวิมล นามสกุล วจีทองรัตนา       รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - ISO - 04 

งาน ISO        กิจกรรมหลัก การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
แก้ไขคร้ังที่ ..................................................... วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ .................................. 
 

1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และชัดเจนในการจัดทําคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ     
 1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ     
 

2. ขอบเขตงาน 
     2.1 .ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ     
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
     3.1 การจัดประชุมผู้บริหาร/QMR/บุคลากร 
  -การประชุมเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
 3.2  การดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน  
   -การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน ตามที่ได้แจ้งแผนงาน/กิจกรรม   ที่จะดําเนินการจัดทําไว้ต่อ 
DCC       และ QMR       
 3.3 การนําส่ง (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละ  ฝ่ายงานเสนอต่อ QMR และคณบดีเพ่ือพิจารณา        และลงนาม
เอกสาร 
  - การนําส่ง (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน     ของแต่ละฝ่ายงานเพ่ือเสนอต่อ QMR   และคณบดีเพ่ือพิจารณาและลง
นามเอกสารเพ่ือนําเอกสารดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 3.4 การนําส่งคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานให้กับ DCC (Document Control) เพ่ือจัดเก็บเอกสารและนําจ่าย
เอกสารแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง   
           - ฝ่ายงานนําส่งคู่มือการปฏิบัติงานให้กับ DCC (Document Control) เพ่ือจัดเก็บเอกสารและนําจ่ายเอกสารแก่
ผู้ที่เก่ียวข้องรวมท้ังการบังคับการใช้เอกสารต่าง ๆ เน่ืองจากเป็นเอกสารที่มีการควบคุมเรียบร้อยแล้วตามระบบ ISO 9001 
        
 
 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

ดังเอการแนบ (Flow Chart) 

 



 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ...................... หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ - ช่ัวโมง/ 3 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ........................................  

 

 

ลงนาม นางสวิุมล  วจีทองรตันา  ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DCC กรรมการตรวจตดิตาม บคุลากรของฝ่ายงาน QMR นาที ชม. วัน

1

การจดัเตรียมเอกสาร ข้อมลูในการรับการ

ตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก

1
ร้อยละ 100

เอกสารการ
ตรวจติดตามฯ
มีความถูกต้อง

2

การรับการตรวจติดตามคุณภาพจาก

ภายนอก ตามกําหนดการที่ประสานงาน

กบับริษัท
1

ร้อยละ 100
เอกสารการ

ตรวจติดตามฯ
มีความถูกต้อง

3

กรรมการผู้ตรวจติดตามคุณภาพจาก

ภายนอก  แจ้งผลการตรวจติดตามฯ 

พร้อมทัง้สรุปผลการตรวจติดตามและ

รายงานต่อผู้บริหาร QMR และบุคลากร
 30

ร้อยละ 100
รายงานผล

การตรวจติดตามฯ
มีความถูกต้อง

4

QMR นําผลการตรวจติดตามฯเข้าที่

ประชมุทบทวนฝ่ายบริหารครัง้ต่อไป

-

5

 

ร้อยละ 100

รายงานผล

การตรวจ

ตดิตามฯ

มีความถกูต้อง

รวม 35 0 2

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จัดทํา  นางสุวิมล  วจีทองรัตนา

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการของ
การตรวจติดตามฯ

เอกสารการตรวจติดตามฯ

เอกสารการตรวจติดตามฯ

รายงานผลการตรวจติดตามฯ

ความถูกต้องของเอกสาร

ผลการตรวจติดตามฯ

ความถูกต้องของเอกสาร
ความถูกต้อง และครบถ้วน

ขอเอกสารการตรวจติดตามฯ

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ขอเอกสารการตรวจติดตามฯ

ความถูกต้อง 
ของรายงานผล

การตรวจติดตามฯ

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....      กิจกรรมหลัก ….การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......2......วัน.......0...... ชั่วโมง.......35.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 รายงานผล
การตรวจ
ติดตามฯ

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอยีด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน

รายงานผลการตรวจตดิตามฯ ผลการตรวจตดิตามฯ

กิจกรรมรอง

ความถกูต้อง 

ของรายงานผล

การตรวจตดิตามฯ

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ่มต้น

จัดเตรียมเอกสารการรับการตรวจฯการ
จัดเตรียมสถานที่

ตรวจติดตาม เข้ารับการตรวจติดตามเข้ารับการตรวจติดตามเข้ารับการตรวจติดตาม

รายงานผลการตรวจติดตาม รายงานผลการตรวจติดตาม

ผลการตรวจติดตาม

WI-FMS-GA-ISO-04



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
ชื่อ ………นางสุวิมล…………………………….........  นามสกุล .........วจีทองรัตนา.............................. รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - EP - 01 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป.........................................  งาน พัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ..... กิจกรรมหลัก การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจําเดือนผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .......อาจารย์สมศักดิ์.................. นามสกุล …………คล้ายสังข์…………………………  ตําแหน่ง …………รองคณบดีฝ่ายบริหาร………………………………………………………………….…………. 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อใช้เปน็มาตรฐานการปฏิบัติงานในงานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
     1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การรายงานความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติราชการประจําเดือนผ่าน
ระบบติดตาม/ประเมินผล  
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 12 ครั้ง/ปี 

2.1.1 บันทึกข้อมูลพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดในระบบติดตาม/ประเมินผล 

- รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานตามที่
กํ าหนด ใน ระบบการรายงานผล  เช่ น 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประวัติความเป็นมา นโยบายการ
ดําเนินงาน ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณนั้น 

 ข้อมูลในระบบ
ติดตาม/
ประเมินผล 

- - -  

- บันทึกข้อมูลในระบบติดตาม/ประเมินผล
ตามรูปแบบที่กําหนด 

 ข้อมูลพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดในระบบ
ติดตาม/
ประเมินผล 

  -  

2.1.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการฯในระบบการ
ติดตาม/ประเมินผลทุกเดือน 
(ตัวชี้วัด 1.2.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์) 

- นําข้อมูลที่ได้จากผู้ดูแลตัวชี้ วัดในแต่ละ
ตัวชี้ วัด ได้แก่แบบเก็บข้อมูลและเอกสาร
หลักฐานของแต่ละเดือน นํามาตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
- นําข้อมูลที่ถูกต้องมารวบรวมเป็นรายงาน
ความก้าวหน้าในแต่ละตัวชี้ วัด แล้วนํามา
พิมพ์ลงในระบบการติดตาม/ประเมินผลทุก
เดือน 

12 รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯใน
ระบบการติดตาม/
ประเมินผลทุก
เดือน 

- - 1 100 



2.1.3 รวบรวมเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับ
รายงานผลฯในระบบติดตาม/ประเมินผล ทุกเดือน 
(ตัวชี้วัด 1.2.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์) 

- นําข้อมูลที่ได้จากผู้ดูแลตัวชี้ วัดในแต่ละ
ตัวชี้วัด โดยรวบรวมจากแบบเก็บข้อมูลและ
เอกสารหลักฐานในแต่ละเดือน  
- นํามาตรวจสอบความถูกต้องให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  
- นําเอกสารมาจัดทําให้เป็นรูปแบบของไฟล์ 
PDF เพื่ออัพโหลดไฟล์หลักฐานลงในระบบ
ติดตาม/ประเมินผลในแต่ละตัวบ่งชี้ ทุก
เดือน 

12 เอกสารหลักฐาน - - 1 100 

2.1.4 ประสาน งานกั บ หน่ วย งาน เจ้ าภ าพ เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานและเอกสาร
หลักฐานที่สอดคล้องกัน 

- หลังจากดําเนินการรายงานผลและอัพ
โหลดเอกสารหลักฐานในระบบติดตาม/
ประเมินผลแล้ว จะต้องติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของการรายงานและเอกสารหลักฐาน
ที่สอดคล้องกัน 

 -รายงานผล 
-เอกสารหลักฐาน 

- - -  

รวม - - 24  
รวมระยะเวลาทั้งหมด - - 24  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา : สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน –  
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน …… นาที/ ….… ชั่วโมง/ ...24.... วัน 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
        (นางสุวิมล  วจีทองรัตนา)          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                ผูจ้ดัทํา           ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 

- - 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

                   กิจกรรมหลัก การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจําเดือนผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล 
 
ผู้จัดทํา  ชื่อ นางสุวิมล นามสกุล วจีทองรัตนา       รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - EP - 01 

งาน งานพัฒนาระบบประเมินผลปฎิบัติราชการ   
กิจกรรมหลัก การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจําเดือนผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
แก้ไขคร้ังที่ ..................................................... วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ .................................. 
 

1. วัตถุประสงค์ 
           1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
           1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

2. ขอบเขตงาน 
     2.1 .ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ     
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
     3.1 บันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดในระบบติดตาม/ประเมินผล 
      -รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานตามที่กําหนดในระบบการรายงานผล เช่น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติความเป็นมา นโยบายการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด ในปีงบประมาณน้ัน 
      -บันทึกข้อมูลในระบบติดตาม/ประเมินผลตามรูปแบบที่กําหนด 

3.2  รายงานผลการปฏิบัติราชการฯในระบบการติดตาม/ประเมินผลทุกเดือน 
     - นําข้อมูลที่ได้จากผู้ดูแลตัวช้ีวัดในแต่ละตัวช้ีวัด ได้แก่แบบเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานของแต่ละเดือน นํามา
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
     - นําข้อมูลที่ถูกต้องมารวบรวมเป็นรายงานความก้าวหน้าในแต่ละตัวช้ีวัด แล้วนํามาพิมพ์ลงในระบบการติดตาม/
ประเมินผลทุกเดือน   

 3.3 รวบรวมเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับรายงานผลฯในระบบติดตาม/ประเมินผล ทุกเดือน 
     - นําข้อมูลที่ได้จากผู้ดูแลตัวช้ีวัดในแต่ละตัวช้ีวัด โดยรวบรวมจากแบบเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานในแต่ละเดือน  

          - นํามาตรวจสอบความถูกต้องให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  
     - นําเอกสารมาจัดทําให้เป็นรูปแบบของไฟล์ PDF เพ่ืออัพโหลดไฟล์หลักฐานลงในระบบติดตาม/ประเมินผลในแต่ละ

ตัวบ่งช้ี ทุกเดือน 
3.4 ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานและเอกสารหลักฐานที่สอดคล้องกัน 
     - หลังจากดําเนินการรายงานผลและอัพโหลดเอกสารหลักฐานในระบบติดตาม/ประเมินผลแล้ว จะต้องติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานและเอกสารหลักฐานที่สอดคล้องกัน 

        
 
 
 
 
 
 



4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ...................... หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน - นาที/ - ช่ัวโมง/ 24 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ........................................  

 

 

ลงนาม นางสวิุมล  วจีทองรตันา  ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังเอการแนบ (Flow Chart) 

 



เจ้าหน้าที่ รองคณบดีฝ่ายบริหารวางแผนงาน คณบดี นาที ชม. วัน

ร้อยละ 100

 คู่มือการประเมินฯจากกองนโยบาย
และแผน

2 รายงานผลการปฏิบัติราชการฯใน
ระบบการติดตาม/ประเมินผลทุก
เดือน

1

ร้อยละ 100  คู่มือการประเมินฯ ส่วนที่ 1

3 รวบรวมเอกสารหลักฐานให้
สอดคล้องกับรายงานผลฯในระบบ
ติดตาม/ประเมินผล ทุกเดือน

1

ร้อยละ 100  คู่มือการประเมินฯ ส่วนที่ 2

1

ร้อยละ 100  คู่มือการประเมินฯ ส่วนที่ 3

รวม 24

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  นางสุวิมล  วจีทองรัตนา

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....พัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบัติราชการ....      กิจกรรมหลัก ...การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง .....24......วัน............. ชั่วโมง..............นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพันธ์) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

1 บันทึกข้อมูลพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดในระบบ
ติดตาม/ประเมินผล

1

การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี 

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละความสําเร็จการ
จัดทําการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ร้อยละ 100

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตดัสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สุด คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ่มต้น

บันทึกข้อมูล

รวบรวมเอกสาร

รายงานผล

สิ้นสุด

WI-FMS-GA-EP-01



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

   งาน ………………งานพสัดุ…………… 
ชื่อ ...........นางสุวิมล................................. นามสกุล ..............วจีทองรัตนา......................................................................   รหัสเอกสาร  JD - FMS - GA - SUP - 01 
ฝ่าย ..............บริหารงานทั่วไป...................................................งาน ..............บุคลากร.....................................................   สรุปมีกิจกรรมหลัก ......1............ กิจกรรม 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..........อาจารย์สมศักดิ์  .............................. นามสกุล .........คล้ายสังข์..............   ตําแหน่ง ........รองคณบดีฝ่ายบริหาร.............................. 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 ทําให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นระบบ มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการอ้างอิงและค้นหา  
     1.2 ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วความต่อเนื่องในการทํางาน 

 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน ความถี่ ปริมาณ/
คุณภาพ 

นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านระบบ ERP (เรื่อง/ปี)  (บันทึก
การอนุมัติใน ERP ของคณบดี ) 

2.1.1 บันทึกเข้าระบบ ERP (US) ใบเบิกจ่าย / ลงนาม ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกการ
อนุมัติการขอเบิกจ่ายในระบบERP ในหน้า
โปรแกรมใบเบิกจ่าย US 

1027 ใบเบิกจ่าย US  
ในระบบERP 

10   
100 

รวม 10    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 3 24  

3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 

3.1 -   
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน    - 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน .......10... นาที/ ......3........ ชั่วโมง/ ......24.... วัน 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
        (นางสุวิมล  วจีทองรัตนา)          (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)                      (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 

ตําแหน่ง         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
                ผูจ้ดัทํา           ผู้ควบคุม                                                                           ผู้อนุมัต ิ 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดหาพัสดุ/จัดซ้ือจัดจ้างผ่านระบบERP (บันทึกการอนุมัติใน ERP ของคณบดี) 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ นางสุวิมล นามสกุล วจีทองรัตนา       รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - SUP - 01 

งาน งานพัสดุ  กิจกรรมหลัก การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบERP (บันทึกการอนุมัติใน ERP ของคณบดี) 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ได้ทันตามกําหนดเวลารวดเร็วและ
ถูกต้องตามข้ันตอนโดยยึดระเบียบพัสดุฯ 
    1.2 เพ่ือให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของหน่วยงาน 
 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 สํานักงานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/แจ้งความประสงค์ที่จะต้องการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
    3.2 แจ้งผู้ประกอบการจัดทําใบเสนอราคา  
    3.3 กรอกรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 
3.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERPในหน้าโปรแกรมใบขออนุญาตซื้อ/จ้าง/ลงนาม (PR) 
    3.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้างกรณี วงเงินเกิน 10,000.-บาท /ลงนาม 
    3.6 ประสานผู้ประกอบการส่งของ 
    3.7 บันทึกเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม (RE) 
    3.8 บันทึกเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบเบิกจ่าย/ลงนาม (US) 
    3.9 ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา 
    3.10 บันทึกเลข(US)ส่งเบิกจ่ายการเงินมหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 



 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 10 นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 24 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...............แบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม นางสวิุมล  วจีทองรตันา  ลงนาม ฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง   ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

     ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                           ผู้อนุมัติ 
 



เจ้าหน้าที่ / อาจารย์ จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ ผู้ประกอบการ คณะกรรมการตรวจรับ หวัหน้าสํานกังาน คณบดี นาที ชม. วัน

1 สาํนกังานคณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา/แจ้งความ

ประสงค์ที่จะต้องการจดัซือ้จดัจ้าง

15 ร้อยละ 100 บันทึกข้อความ ใบแจ้ง
ความประสงค์ที่จะต้อง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง

2 แจ้งผู้ประกอบการจดัทําใบเสนอราคา 10 ร้อยละ 100 ใบเสนอราคา

3 กรอกรายงานขอซือ้ / ขอจ้าง 15 ร้อยละ 100 รายงานขอซื้อ/ขอจ้างที่
ถูกต้อง

4 บนัทึกขออนมุตัิในระบบ ERP (PR) ใบขอ

อนญุาตซือ้ / จ้าง /ลงนาม

15 ร้อยละ 100 ความถูกต้องของใบขอ
อนุญาตซื้อ/จ้างในระบบ

 ERP

5 แนบหนงัสอืสัง่ซือ้สัง่จ้างกรณี วงเงินเกิน 

10,000.- บาท /ลงนาม

10 ร้อยละ 100 ความถูกต้องของ
หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

6 ประสานงานผู้ประกอบการสง่ของ 10 ร้อยละ 100 ความถูกต้องของใบส่ง
ของ / ใบแจ้งหนี้ / 

ใบเสร็จรับเงิน

7 บนัทึกข้อมลูเข้าระบบ ERPในหน้าโปรแกรม

ใบตรวจรับ (RE)

10 ร้อยละ 100 ความถูกต้องของใบ
ตรวจรับในระบบ ERP 

(RE)

8 บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ERP ใบเบิกจ่าย (US) 10 ร้อยละ100 ความถูกต้องของใบ
เบิกจ่ายในระบบ 

ERP(US)

9 ตรวจสอบความถกูต้องของฎีกา 10 ร้อยละ 100 ความถูกต้องของฎีกา
ต่อ1 เรื่อง

10 บนัทึกในเอกสารสง่เบิกจ่ายการเงิน 10

ร้อยละ 100
ความถูกต้องของ
เอกสารการส่งเบิก
การเงินที่ถูกต้อง

ความถูกต้องของฎีกาต่อ 1 
เรื่อง

ความถูกต้องของเอกสาร
การส่งเบิกการเงินที่ถูกต้อง

ความถูกต้องของหนังสือ
สั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ความถูกต้องของใบส่งของ/
ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสนอราคา

รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

ใบขออนุญาตซื้อ/จ้างในระบบ 
ERP (PR)

หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้/
ใบเสร็จรับเงิน

ใบตรวจรับในระบบ ERP (RE)

ใบเบิกจ่ายในระบบ ERP (US)

ฎีกาต่อ 1 เรื่อง

เอกสารการส่งเบิกการเงินที่
ถูกต้อง

ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้/
ใบเสร็จรับเงิน

เอกสารการส่งเบิกการเงินที่
ถูกต้อง

บันทึกข้อความ ใบแจ้งความ
ประสงค์ที่จะต้องการจัดซื้อ/
จัดจ้าง

ใบเสนอราคา

ใบเบิกจ่ายในระบบ ERP (US)

ฎีกาต่อ 1 เรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน

ความถูกต้องของบันทึก
ข้อความ ใบแจ้งความ
ประสงค์ที่จะต้องการจัดซื้อ/
จัดจ้าง

ใบแจ้งความประสงค์จัดซื้อ/จ้าง

บคุคลภายนอกกิจกรรมรอง

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป     งาน  พัสดุ    กิจกรรมหลัก   การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP (บันทึกการอนุมัติใน ERP)        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน.......1...... ชั่วโมง.......55.......นาที

รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

ใบขออนุญาตซื้อ/จ้างใน
ระบบ ERP (PR)

หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ความถุกต้องของใบเสนอ
ราคา

ความถูกต้องของรายงานขอ
ซื้อ / ขอจ้าง

ความถูกต้องใบขออนุญาต
ซื้อ/จ้างในระบบ ERP (PR)

ความถูกต้องของใบตรวจรับ
ในระบบ ERP (RE)

ความถูกต้องใบเบิกจ่ายใน
ระบบ ERP (US)

ใบตรวจรับในระบบ ERP (RE)

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร ิม่ตน้ 1

ทําบันทกึหรอืเขยีนใบ
แจง้ความประสงคข์อซือ้/

ขอจา้ง

ตรวจสอบ

พมิพเ์อกสารสง่เบกิจ่าย
การเงนิมหาวทิยาลัย

อนุมัติ

บันทกึขอ้มลูใบขออนุญาต
ซือ้ / จา้ง  PR ในระบบ 

ERP 

ประสานงาน
ผูป้ระกอบการเพือ่ขอใบ

เสนอราคา

จัดทําใบเสนอราคา

กรอกรายงานขอซือ้/ขอ
จา้ง

พมิพใ์บสั่งซือ้/สั่งจา้ง
ตามรปูแบบของ
กรมบัญชกีลาง

ประสานงานผูป้ระกอบการ
สง่ของ

จัดทําใบสง่ของ ใบกํากับ
ภาษี/ใบแจง้หนี้ 
ใบเสร็จรับเงนิ

บันทกึขอ้มลูเขา้ระบบ ERP 
ในหนา้โปรแกรมใบตรวจ

รับ (RE)

บันทกึขอ้มลูเขา้ระบบ ERP 
ในหนา้โปรแกรมใบ
เบกิจ่าย (US)

ลงนาม
ตรวจรับ

ตรวจสอบ
ลงนาม

WI-FMS-GA-SUP-01



เจ้าหน้าที่ / อาจารย์ จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ ผู้ประกอบการ คณะกรรมการตรวจรับ หวัหน้าสํานกังาน คณบดี นาที ชม. วัน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

ขัน้ตอน บคุคลภายนอกกิจกรรมรอง

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป     งาน  พัสดุ    กิจกรรมหลัก   การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP (บันทึกการอนุมัติใน ERP)        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน.......1...... ชั่วโมง.......55.......นาที

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

รวม 55 1

หมายเหตุ ผู้จัดทํา  นางสุวิมล  วจีทองรัตนา

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ร้อยละ 100 ฎีกาที่ถูกต้องต่อ 1 
เรื่อง ผ่านการ
ตรวจสอบ และ
ได้รับการอนุมัติ

ร้อยละการตรวจสอบฎีกาที่
ถูกต้องต่อ 1 เรื่อง

ตัวชี้วัด (KQI) 

WI-FMS-GA-SUP-01



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานประชาสัมพันธ ์
ชื่อ  นางสาวกันยากร      นามสกุล  สุจริตเนติการ      รหัสเอกสาร JD - FMS - GA - RB - 01 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป       งาน  ประชาสัมพันธ์      กิจกรรมหลัก  ดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียง 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์สมศักดิ์     นามสกุล  คล้ายสังข์      ตําแหน่ง  รองคณบดีฝายบริหาร 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1ดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียง 
( 2 ครั้ง /สัปดาห์) 

2.1.1 เตรียมบท เนื้อหาเพื่อการออกอากาศในรายการ จัดหาเนื้อหาที่จะนําเสนอในการออกอากาศ 1 บทวิทยุ/Run 
Down  รายการ/
เนื้อหา 

35   

100 
2.1.2 ตั้งค่าโปรแกรมการเปิด Jingle,Spot และเพลง
ในรายการ 

จัดไฟล์เสียงเพื่อการออกอากาศ  ได้แก่ 
Jingle,Spot และเพลงลงในโปรแกรมการ
ออกอากาศ (Raduga) 

 Raduga 
program/Run 
Down files 

30   

2.1.3 ดําเนินรายการตามเวลาที่กําหนดตามผัง
รายการ 

ดําเนินรายการวิทยุที่รับผิดชอบตาม
ช่วงเวลาที่กําหนดในผังรายการ 

 www.radio.ssru.
ac.th 

 2  

รวม 92  5 3   
รวมระยะเวลาทั้งหมด   40 3 40  

 
3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
 
 



4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน :    มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน 40 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 40 วัน 

 

 

ลงนาม          ลงนาม       ลงนาม 
          (นางสาวกันยากร  สุจริตเนติการ)     (นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง)    (น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์) 
ตําแหน่ง      นักประชาสัมพันธ์    ตําแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
  ผู้จัดทํา                ผู้ควบคุม                                                                     ผู้อนุมัต ิ 
 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียง 
 

ผู้จัดทํา  ชื่อ น.ส.กันยากร นามสกุล สุจริตเนติการ       รหัสเอกสาร   WI – FMS - GA - RB - 01 

งาน วิทยุกระจายเสียง      กิจกรรมหลัก การดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียง 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ชื่อ อาจารย์สมศักด์ิ นามสกุล คล้ายสังข์  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แก้ไขคร้ังที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพือ่ให้สามารถเข้าใจได้อย่างถกูต้องและชัดเจนในการดําเนินรายการวิทยกุระจายเสียง 
    1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการดําเนินรายการวิทยกุระจายเสียง 
 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 เตรียมบท เนื้อหาเพื่อการออกอากาศในรายการ 

-  จัดหาเน้ือหาที่จะนําเสนอในการออกอากาศ 
    3.2 ตั้งค่าโปรแกรมการเปิด Jingle,Spot และเพลงในรายการ 

- จัดไฟล์เสียงเพื่อการออกอากาศ  ได้แก่ Jingle,Spot และเพลงลงในโปรแกรมการออกอากาศ (Raduga) 
3.3 ดําเนินรายการตามเวลาทีก่ําหนดตามผังรายการ 
 - ดําเนินรายการวิทยุทีร่ับผิดชอบตามช่วงเวลาที่กําหนดในผังรายการ 

 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 

 

 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ...............3................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน 40 นาที/ 3 ช่ัวโมง/ 40 วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ...................-.....................  

 

ดงัเอกสารแนบ (Flow Chart) 



 
 
 
ลงนาม น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ ลงนาม นายฉตัรชัย  เลี้ยงบุญประคอง  ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ 
ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
   ผู้จัดทาํ         ผู้ควบคุม                         ผู้อนุมัติ 
 
 

 



าหน้าที่ฝ่ายวิทยโุทรทศัน์และวิทยกุระจายเสี คณะกรรมการ หนว่ยงานอื่น นาที ชม. วัน

1

รูปแบบเนือ้หารายการวิทยเุป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ การอนญุาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง พ.ศ.

 2555

ความถกูต้องตามเนือ้หา

รูปแบบเนือ้หารายการวิทยเุป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ การอนญุาตทดลองประกอบกิจการ

วิทยกุระจายเสียง พ.ศ. 2555

ร้อยละ 100
รูปแบบเนือ้หารายการ

วิทยุ

3 รายการวิทยทุี่ตรงตามหลกัเกณฑ์ โดย

การเห็นชอบร่วมกนัจาก

คณะกรรมการดําเนินงานสถานี/

รายงานการประชมุ

ความถกูต้องของเนือ้หา รายการวิทยทุี่ตรงตามหลกัเกณฑ์ โดยการ

เห็นชอบร่วมกนัจากคณะกรรมการดําเนินงาน

สถานี/รายงานการประชมุ

ร้อยละ 100 ผงัรายการประจําปี

4 ผงัรายการประจําปี ความถกูต้องของผงัรายการ ผงัรายการประจําปี ร้อยละ 100 ผงัรายการประจําปี

2
นําเสนอตอ่คณะกรรมการของ

สถานีเพื่อพิจารณาผงัรายการ

3

เมื่อผงัรายการได้รับการ

พิจารณาจากคณะกรรมการ

ของสถานีแล้ว จงึดําเนินการ

แจ้งส่งผงัรายการตอ่สํานกังาน 

กสทช. เพื่อพิจารณาตาม

หลกัเกณฑ์ที่กําหนดตอ่ไป

ตวัชีว้ดั (kqi)

คู่มือการปฏบิตังิาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย.....วิทยุโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง........      งาน....งานวิทยุกระจายเสียง....      กิจกรรมหลัก ....ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง....            ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตังิาน/หน่วย/ ครัง้ ..2... วัน ...3... ชั่วโมง ...0… นาที

ขัน้
ตอ
น

กิจกรรมรอง
รายละเอียดกิจกรรม (วิทยกุระจายเสียง) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหสั) เปา้หมาย ผลลพัท์จดุควบคมุ (control item)

1

จดัทําผงัรายการวิทยโุดยมี

สดัส่วนรายการเป็นไปตาม

เป็นไปตามประกาศของ กสทช. 

เรื่อง หลกัเกณฑ์การอนญุาต

ทดลองประกอบกิจการ

วิทยกุระจายเสียง พ.ศ. 2555 

ประกอบกบัประกาศ กสทช. 

เรื่อง หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูล

การทดลองประกอบกิจการ

วิทยกุระจายเสียง พ.ศ. 2556

การปฎิบตัิงานทัว่ไป  การตัดสินใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

การระบรุายการที่มเีนือ้หา และ

สดัส่วนตรงตามหลกัเกณฑ์ การ

อนญุาตทดลองประกอบกิจการ

วิทยกุระจายเสียง พ.ศ.2555 

กําหนดให้ สถานีวิทยปุระเภทกิจการ

บริการสาธารณะ มสีดัส่วนรายการ

ประเภทข่าวสารและสาระร้อยละ 70 

รายการประเภทบนัเทิงร้อยละ 30

เริ่มต้น

ประชมุพิจารณาผงั

รายการประจําปี 

ดําเนินการแจ้งส่งผงัรายการต่อ

สํานกังาน กสทช. เพื่อพิจารณาตาม

หลกัเกณฑ์ที่กําหนดต่อไป และผงั

รายการต่อสํานกังาน กสทช.

WI-FMS-GA-RB-01



4
ดําเนินการออกอากาศตามผงั

รายการที่กําหนด

3 ผงัรายการประจําปี ความถกูต้องของผงัรายการ ผงัรายการประจําปี ร้อยละ 100 ผงัรายการประจําปี

รวม 3 2

ผู้จัดทํา  น.ส.กันยากร  สุจริตเนติการ

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ผู้อนุมัติ น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

หมาย
เหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ตวัชีว้ัด (KQI)

ผลติรายการวิทยกุระจายเสยีง

ร้อยละ 100 ผลิตรายการ

วิทยกุระจายเสียง

สิน้สดุ

ออกอากาศรายการตามช่วงเวลา ตัง้แต่

เวลา 9.00  - 18.00 น.

WI-FMS-GA-RB-01



      มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 

SOP งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช่ือ  นายฉัตรชัย   นามสกุล  เลี้ยงบุญประคอง    รหัสเอกสาร  SOP – FMS - GA - IT - 01 
ฝ่าย  บริหารงานท่ัวไป  งาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ    
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย   ช่ือ   อ.สมศักด์ิ   นามสกุล  คล้ายสังข์   
ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ 
แก้ไขครั้งท่ี ............................................... วันท่ีแก้ไข ........................................... วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 

ซ่ึงประกอบด้วยงานตาม WI – FMS – GA – IT - 04, WI – FMS – GA – IT - 05, WI – FMS – GA – IT - 06, WI – FMS – GA – IT – 07, WI 

– FMS – GA – IT - 09  และ WI – FMS – GA – IT - 12 ดังน้ี 

      2.1 WI – FMS – GA – IT – 04 การซ่อมบํารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์ 

      2.2 WI – FMS – GA – IT – 05 การติดต้ังอุปกรณ์ใหม่ 

      2.3 WI – FMS – GA – IT – 06 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 

      2.4 WI – FMS – GA – IT – 07 การงานระบบเครือข่าย 

      2.5 WI – FMS – GA – IT – 09 การเพ่ิมข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 

      2.6 WI – FMS – GA – IT – 012 งานบริหารและจัดการเครื่องแม่ข่าย 
 

3. ขัน้ตอนการปฏบิัติงาน ตัง้แต่เริ่มต้นจนส้ินสุดของงานนัน้ๆ 
 3.1 การซ่อมบํารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ ์มีขั้นตอน ดังนี้ 

3.1.1 ตรวจสอบรายการซ่อม 
     3.1.2 วิเคราะห์อาการเสียเบ้ืองต้น 
     3.1.3 สํารองข้อมูล 
     3.1.4 กรณีเกิดจาก ฮาร์ดแวร์ 

3.1.4.1วิเคราะห์อุปกรณ์ท่ีมีปัญหา 
           3.1.4.2เปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกเคส 
           3.1.4.3เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเคส 
      3.1.5 กรณีเกิดจาก ซอฟต์แวร์ 
        3.1.5.1วิเคราะห์อาการว่าเกิดจากเครื่องติดไวรัส  การทํางานของระบบปฏิบัติการ หรือการทํางานของ
โปรแกรมที่ใช้งานผิดพลาด 
           3.1.5.2แก้ปัญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส 
           3.1.5.3แก้ปัญหาการทํางานของโปรแกรมท่ีผิดพลาด 

3.1.5.4แก้ปัญหาการทํางานของระบบปฏิบัติการผิดพลาด 
3.1.6 ตรวจสอบหลังการแก้ไข 



     3.1.7 คืนกลับข้อมูลท่ีสํารองไว้ในขั้นตอนแรก 
     3.2 การติดต้ังอุปกรณ์ใหม่ มีขั้นตอน ดังนี้ 
 3.2.1 รับเรื่องการขอติดต้ังอุปกรณ์ใหม่ 
 3.2.2 กรณีคอมพิวเตอร์ใหม่ 
  3.2.2.1 ติดต้ังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ 
  3.2.2.2 ตรวจเช็คโปรแกรมพร้อมถ่ายโอนข้อมูล 
 3.2.3 กรณีอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ ติดต้ังพริ้นเตอร์ หรือ สแกนเนอร์ 
 3.2.4 ตรวจเช็คหลังการติดต้ัง 
     3.3 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ มีขั้นตอน ดังน้ี 
 3.3.1 กรณีออกแบบกราฟฟิค 

3.3.1.1 คัดภาพและตรวจสอบ 
3.3.1.2 ปรับแต่งภาพ 
3.3.1.3 อัฟขึ้นเซิฟเวอร์ 
3.3.1.4 ตรวจสอบหลังอัฟเดท 

     3.3.2 กรณีปรับยูสเซอร์อินเตอร์เฟส 
3.3.2.1 ปรับเปลี่ยน เพ่ิม ลบ เมนู 

       3.3.2.2 ตรวจสอบหลังอัฟเดท 
     3.4 การงานระบบเครือข่าย มีขั้นตอน ดังนี้ 
 3.4.1 รับแจ้งการใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
     3.4.2 ตรวจสอบปัญหาว่าเกิดจาก ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ 
     3.4.3 ในกรณีท่ีเกิดจากซอฟต์แวร์ให้ส่งอยู่ในขั้นตอนของการซ่อมบํารุง 
     3.4.4 ในกรณีท่ีเกิดจากฮาร์ดแวร์ 
     3.4.5 ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์จนไม่สามารถดําเนินการซ่อมได้ด้วยตนเอง จะดําเนินการแจ้งฝ่าย IT 
ของทางมหาวิทยาลัย 
     3.4.6 เดินสาย UTP พร้อม เข้าหัว RJ45 
     3.4.7 ตรวจสอบ ไอพี แอดเดรส 
     3.4.8 กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส 
     3.4.9 ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตหลังติดต้ัง 
     3.5 การเพ่ิมข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ มีขั้นตอน ดังนี้ 
 3.5.1 ตรวจสอบข้อมูล 
     3.5.2 ปรับแต่งภาพ 
     3.5.3 อัฟโหลดไฟล์ภาพ 
     3.5.4 เพ่ิมเน้ือหาข่าวพร้อมปรับรูปแบบ 
     3.5.5 ตรวจสอบหลังการอัฟเดท 
     3.6 งานบริหารและจัดการเครื่องแม่ข่าย มีขั้นตอน ดังนี้ 

3.6.1 ทําบันทึกข้อความการขอใช้พ้ืนท่ีบน server ต่อสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     3.6.2 เม่ือได้รับแจ้งการสร้างโครงสร้างของเว็บไซต์สําเร็จรูปเสร็จสิน จะทําการตรวจสอบการทํางาน Online ของ
เว็บไซต์ 
     3.6.3 ทดสอบระบบเว็บไซต์ตามช่ือ domain name ท่ีหน่วยงานขอพ้ืนท่ี 

3.6.4 แจ้งข้อมูลกลับไปยังหน่วยงานท่ีต้องการใช้งานระบบเว็บไซต์ 
3.6.5 ต้ังค่าเคร่ืองแม่ข่ายให้มีความปลอดภัย 
3.6.6 แก้ไขข้อผิดพลาดในกรณีท่ีเครื่องแม่ข่ายทํางานผิดปกติ 
3.6.7 ประสานงานกับผู้ให้บริการต่างๆในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย 



3.6.8 รายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 
3.6.9 รับบันทึกข้อความการขอใช้เครื่องแม่ข่าย 
3.6.10 จัดสรรทรัพยากรในการจัดทําเคร่ืองแม่ข่าย 
3.6.11 ติดต้ังโปรแกรมการใช้งานต่างๆบนเคร่ืองแม่ข่าย 
3.6.12 กําหนดสิทธ์ิการเข้างานบนเครืองแม่ข่าย 
3.6.13 แจ้งผลการดําเนินงานกลับไปยังหน่วยงาน 

 
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 
  
 
 
 
 
 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจํานวน ................1............... หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน .....18....... นาที/ ........3........ ช่ัวโมง/ .........3........ วัน  

7. แบบฟอรม์ที่ต้องใช้ จํานวน 2 แบบฟอร์ม  

 

ลงนาม นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ลงนาม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักด์ิ  ลงนาม อาจารย์สมศักด์ิ  คล้ายสังข ์
ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
        ผู้จัดทํา         ผู้ควบคุม                         ผูอ้นุมัต ิ
 

ดงัเอกสารแนบ (Flow Chart 



เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าสํานกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วัน

FM-07/01(04) แบบฟอร์มแจ้ง
ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตรวจสอบรายการซอ่ม

3
FM-07/01(04) แบบฟอร์มแจ้ง

ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วเิคราะห์อาการเสยีเบือ้งต้น

25

สาํรองข้อมลู

30 ความครบถ้วนของข้อมูล

วิเคราะห์อุปกรณ์ที่มีปัญหา

25

เปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกเคส

10

เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเคส

20

วิเคราะห์อาการว่าเกิดจากเครื่องติดไวรัส  
การทํางานของระบบปฏิบัติการ หรือการ
ทํางานของโปรแกรมที่ใช้งานผิดพลาด 20

แก้ปัญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส

20

แก้ปัญหาการทํางานของโปรแกรมที่
ผิดพลาด 30

แก้ปัญหาการทํางานของระบบปฏิบัติการ
ผิดพลาด 3

ตรวจสอบหลังการแก้ไข

10
ปัญหาได้ถูกแก้ไขทําให้

อุปกรณ์พร้อมสําหรับการใช้
งาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      งานเทคโนโลยีสารสนเทศ     SOP งานเทคโนโลยีสารสนเทศ      ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......3......วัน  ......3..... ชั่วโมง......18.......นาที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)

ผู้ใช้บริการ ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

WI ขัน้ตอน

W
I –

 F
M

S 
– 

G
A 

– 
IT

 –
 0

4

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ตรวจเช็คแบบฟอร์ม

เริ่มต้น 

สํารองข้อมลู

แจง้ซอ่มผา่นแบบฟอรม์
FM‐07/01(04)

วิเคราะห์อาการ

วิเคราะห์อาการ

เปลี่ยนอุปกรณ์

เปลี่ยนอุปกรณ์

สํารองข้อมลู

วิเคราะห์อาการ

แก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหา

ตรวจเช็ค
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เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าสํานกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วัน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      งานเทคโนโลยีสารสนเทศ     SOP งานเทคโนโลยีสารสนเทศ      ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......3......วัน  ......3..... ชั่วโมง......18.......นาที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)

ผู้ใช้บริการ ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

WI ขัน้ตอน

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

คืนกลับข้อมูลที่สํารองไว้ในขั้นตอนแรก

30 ความครบถ้วนของข้อมูล

คอมพิวเตอร์ที่ผ่านการแก้ไข
ตรวจสอบและพร้อมใช้งาน

รับเรื่องการขอติดตัง้อปุกรณ์ใหม่

10 ใบตรวจรับครุภัณฑ์ รายชื่อผู้รับและเลขครุภัณฑ์

ติดตัง้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

20

ตรวจเช็คโปรแกรมพร้อมถ่ายโอนข้อมลู

45 คอมพิวเตอร์ใหม่พร้อมใช้งาน

ติดตั้งพริ้นเตอร์ หรือ สแกนเนอร์

30
อุปกรณ์ต่อพวง เช่น พริ้นเตอร์
 สแกนเนอร์ เครื่องใหม่พร้อม
ใช้งาน

ตรวจเช็คหลังการติดตั้ง

5

W
I –
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– 
IT

 –
 0

5

สิน้สดุ

คืนกลบัข้อมลู

รับเรื่อง

เริ่มต้น 

ตรวจเช็คพร้อมโอนข้อมลู

สิน้สดุ

ตรวจสอบชนิดอุปกรณ์

ติดตัง้

แจ้งเรื่องติดตัง้อุปกรณ์ใหม่

ติดตัง้

ตรวจสอบ
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เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าสํานกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วัน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      งานเทคโนโลยีสารสนเทศ     SOP งานเทคโนโลยีสารสนเทศ      ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......3......วัน  ......3..... ชั่วโมง......18.......นาที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)

ผู้ใช้บริการ ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

WI ขัน้ตอน

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

คดัภาพและตรวจสอบ

10

ปรับแต่งภาพ

30

อฟัขึน้เซฟิเวอร์

5

ตรวจสอบหลังอัฟเดท

5

หน้าเว็บไซต์ที่ทันสมัย สวยงาม
 และเป็นปัจจุบัน

ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลบ เมนู

20

ปรับแต่งเทมเพลต

20

ตรวจสอบหลังอัฟเดท

5

หน้าเว็บไซต์ที่ ใช้งานง่าย 
สวยงาม และเป็นปัจจุบัน

W
I –

 F
M

S 
– 

G
A 

– 
IT

 –
 0

6

ปรับแต่ง

สิน้สดุ

เลือกการปรับแต่ง

คัดภาพ

ติดตัง้

ตรวจสอบ

เริ่มต้น

ตรวจสอบ

ปรับเมนู

ตรวจสอบ

เริ่มต้น

แจ้งอินเตอร์เนต็ใช้งานไมไ่ด้
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เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าสํานกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วัน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      งานเทคโนโลยีสารสนเทศ     SOP งานเทคโนโลยีสารสนเทศ      ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......3......วัน  ......3..... ชั่วโมง......18.......นาที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)

ผู้ใช้บริการ ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

WI ขัน้ตอน

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

รับแจ้งการใช้งานสญัญาณอินเตอร์เน็ต

5
FM-07/01(04) แบบฟอร์มแจ้ง

ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตรวจสอบปัญหาวา่เกิดจาก ซอฟต์แวร์

หรือฮาร์ดแวร์ 20

ในกรณีที่เกิดจากซอฟต์แวร์ให้สง่อยู่ใน

ขัน้ตอนของการซอ่มบํารุง
 -

FM-07/01(04) แบบฟอร์มแจ้ง
ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตรวจเช็คในกรณีที่เกิดจากฮาร์ดแวร์

20

ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์
จนไม่สามารถดําเนินการซ่อมได้ด้วยตนเอง
 จะดําเนินการแจ้งฝ่าย IT ของทาง
มหาวิทยาลัย

15 บันทึกข้อความ

เดินสาย UTP พร้อม เข้าหัว RJ45

20

ตรวจสอบ ไอพี แอดเดรส

10
ป้องกันการชนกันของ

หมายเลข IP

กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส

10

อินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

FM-07/02(02) แบบฟอร์มแจ้ง
ความจํานงนําข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์

ตรวจสอบข้อมลู

5
FM-07/02(02) แบบฟอร์มแจ้ง
ความจํานงนําข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์

ปรับแต่งภาพ

20

T 
– 

09
W

I –
 F

M
S 

– 
G

A 
– 

IT
 –

 0
7

สิน้สดุ

ตรวจสอบอาการ

รับแจ้งปัญหา

เดินสายพร้อมเช้าหวั RJ

ตรวจฮาร์ดแวร์

สง่ขัน้ตอนซอ่มบํารุง

เกดิจากซอฟแวร์

เก
ดิจ
าก
ฮา
รด์
แว
ร์

ทําบนัทกึแจ้ง IT

ค้นหาหมายเลข IP

กําหนดหมายเลข IP

ปรับแต่ง

ข้อมลูลงเวบ็ไซต์

เริ่มต้น

ตรวจสอบ
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เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าสํานกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วัน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      งานเทคโนโลยีสารสนเทศ     SOP งานเทคโนโลยีสารสนเทศ      ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......3......วัน  ......3..... ชั่วโมง......18.......นาที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)

ผู้ใช้บริการ ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

WI ขัน้ตอน

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

อพัโหลดไฟล์ภาพ

5

เพิ่มเนื้อหาข่าวพร้อมปรับรูปแบบ

5

ตรวจสอบหลังการอัพเดท

5 ความถูกต้องของข้อมูล

ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

ตัง้ค่าเครื่องแม่ข่ายให้มีความปลอดภยั

4

แก้ไขข้อผดิพลาดในกรณีที่เครื่องแม่ข่าย

ผดิปกติ 4

ประสานงาน

2

รายงานผลการดําเนินงาน

15

รวม 18 3 3

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ปี

ผู้จัดทํา  นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง

 2.  กําหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ

ตัวชี้วัด (KQI) 
ร้อยละ
ความสําเร็จ
งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ร้อยละ 100 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

W
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– 

G
A 

– 
IT

 –
 0

12
 

W
I –

 F
M

S 
– 

G
A 

– 
IT

สิน้สดุ

ติดตัง้

ตรวจสอบ

ติดตัง้

วิเคระห์/

ร่วมตรวจสอบปัญหา

เริ่มต้น

ตัง้ค่าเครื่องแมข่่าย

รายงาน

ใช้งานเครือข่าย

สิน้สดุ
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เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT / โสตฯ หวัหน้าสํานกังาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วัน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      งานเทคโนโลยีสารสนเทศ     SOP งานเทคโนโลยีสารสนเทศ      ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......3......วัน  ......3..... ชั่วโมง......18.......นาที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)

ผู้ใช้บริการ ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)

WI ขัน้ตอน

การปฎิบัติงานทั่วไป  การตัดสนิใจ   เริ่มต้น / สิน้สดุ คู่มอืปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

 3.  กําหนดให้ 1 คน ทํางาน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุม น.ส.นิภาวรรณ  ธาราศักดิ์

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ผู้อนุมัติ อาจารย์สมศักดิ์  คล้ายสังข์

ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
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ภาคผนวก 
ก. แบบฟอร์ม 

 



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

   งาน ………………………………………………………………… 
ชื่อ .............................................................................. นามสกุล ......................................................................   รหัสเอกสาร  JD - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝ่าย .............................................................................งาน ..............................................................................   สรุปมีกิจกรรมหลัก ............................... กิจกรรม 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .................................................................. นามสกุล ...........................................   ตําแหน่ง .............................................................. 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 .......................................................................................................................................................................................... 
     1.2 .......................................................................................................................................................................................... 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 2.1.1        
 2.1.2        

รวม     
2.2 2.2.1        
 2.2.2        

รวม     
รวมระยะเวลาทั้งหมด     

3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 

3.1   
3.2   
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน 

 

 ลงนาม .................................................................             ลงนาม .....................................................................   ลงนาม ...................................................................... 
ตําแหน่ง ................................................................    ตําแหน่ง ................................................................    ตําแหน่ง ..................................................................... 
             ผู้จัดทํา                      ผู้ควบคุม                                                                       ผู้อนุมัต ิ 
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คู่มือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก ......................................................... 
ช่ือ ................................................... นามสกุล ........................................   รหัสเอกสาร  WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 
งาน .......................................................................... กิจกรรมหลัก ................................................................................................  
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ............................................ นามสกุล .......................................  ตําแหน่ง .................................... 
แก้ไขคร้ังที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 .................................................................................................................................. 
    1.2 .................................................................................................................................. 
 

2. ขอบเขตงาน 
    2.1 .................................................................................................................................. 
    2.2 .................................................................................................................................. 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 .................................................................................................................................. 
    3.2 .................................................................................................................................. 
     
 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 

5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน ............ นาที/ ................ ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ........................................  

 

 

ลงนาม ..................................................   ลงนาม ......................................................   ลงนาม .............................................. 
ตําแหน่ง ..............................................    ตําแหน่ง .....................................................  ตําแหน่ง ............................................. 
             ผู้จัดทํา               ผู้ควบคุม                                           ผู้อนุมัติ 
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แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 
 
 
ช่ือ ....................................................................................... นามสกุล ............................................................................................ 
ฝ่าย .................................................................................... ตําแหน่ง ............................................................................................. 
หน่วยงาน ....................................................................................................................................................................................... 
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
1. งาน ................................................................................ 
 1.1 กิจกรรมหลัก .................................................................................................................................................................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน ........ นาที/ ........ ช่ัวโมง/ .......... วัน 
 1.2 กิจกรรมหลัก .................................................................................................................................................................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน ........ นาที/ ........ ช่ัวโมง/ .......... วัน 
 

2. งาน ................................................................................ 
 2.1 กิจกรรมหลัก .................................................................................................................................................................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน ........ นาที/ ........ ช่ัวโมง/ .......... วัน 
 2.2 กิจกรรมหลัก .................................................................................................................................................................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน ........ นาที/ ........ ช่ัวโมง/ .......... วัน 
 
 

3. งาน ................................................................................ 
 3.1 กิจกรรมหลัก .................................................................................................................................................................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน ........ นาที/ ........ ช่ัวโมง/ .......... วัน 
 3.2 กิจกรรมหลัก .................................................................................................................................................................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จํานวน ........ นาที/ ........ ช่ัวโมง/ .......... วัน 
 

 
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จํานวน .......... นาที/ ......... ช่ัวโมง/ .......... วัน 
 
 
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 
 
 
 
 
ลงนาม .............................................          ลงนาม .................................................             ลงนาม .................................................... 
ตําแหน่ง .........................................      ตําแหน่ง .................................................      ตําแหน่ง .................................................. 
                      ผู้จัดทํา       ผู้ควบคุม                                                      ผู้อนุมัต ิ 
 



1 2 3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ นาที ชม. วัน

1 2 3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ นาที ชม. วัน

1 2 3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ นาที ชม. วัน

1 2 3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ นาที ชม. วัน

ลงนาม (ตัวบรรจง) ............................................................. ลงนาม (ตัวบรรจง) .............................................................. ลงนาม (ตัวบรรจง) ................................................................
หัวหน้าฝ่าย……………………………………….. หัวหน้าสํานักงาน ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้จัดทํา ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ

ลําดับ ชื่อ - สกุล
2. งาน................................................................ เวลารวม/ปี

                   แบบฟอร์มระบุภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
 หน่วยงาน ................................................................................................................

1. ฝ่าย...................................................................................... มี จํานวน ................................................. งาน

ลําดับ ชื่อ - สกุล
1. งาน................................................................ เวลารวม/ปี

ลําดับ ชื่อ - สกุล
3. งาน................................................................ เวลารวม/ปี

ลําดับ ชื่อ - สกุล
4. งาน................................................................ เวลารวม/ปี

สําหรับหัวหน้าฝ่าย



มาตรฐานการปฏบิัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 

SOP .................................................................. 

ช่ือ ............................................................ นามสกุล .................................................... รหัสเอกสาร  SOP - _ _ - _ _ - _ _  
ฝ่าย ................................................................................งาน ..........................................................................................................    
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ............................................ นามสกุล .......................................  ตําแหน่ง .................................... 
แก้ไขคร้ังที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 .................................................................................................................................. 
    1.2 .................................................................................................................................. 
 

2. ขอบเขตงาน 
    2.1 .................................................................................................................................. 
    2.2 .................................................................................................................................. 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานน้ันๆ 
 3.1 ......................................................................................................................................................................................... 
 3.2 ......................................................................................................................................................................................... 
 

4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มจีํานวน ................................ หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานท้ังหมด จํานวน ............ นาที/ ................ ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จํานวน ........................................  

 

 

 

ลงนาม ..................................................   ลงนาม ......................................................   ลงนาม .............................................. 
ตําแหน่ง ..............................................    ตําแหน่ง .....................................................  ตําแหน่ง ............................................. 
             ผู้จัดทํา               ผู้ควบคุม                                           ผู้อนุมัติ 
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1. 
ครุฯ

2.
เทคโนฯ

3.
วิทย์ฯ

4.
การ

จัดการ

5.
ศิลปฯ

6. 
มนุษย์ฯ

7.
นานาชาติ

8.
นวัตกรรม

9.
พยาบาลฯ

10.
สหเวชฯ

11.
ภาพยนตร์ฯ

12.
โลจิสติก

13.
บัณฑิตฯ

1 การจัดโครงการตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
2 การจัดการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
3 การจัดทําเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม

4
การสอดส่องดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษา(ไม่
รวมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ)

5 การจัดทําระเบียนประวัตินักศึกษา 
6 การให้บริการยาสามัญประจําบ้าน
7 การให้บริการยาสามัญประจําบ้าน (กรณีออกนอกสถานที่)
8 การบริหารจัดการกิจกรรมชมรมของคณะ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)

9
การจัดทําแบบสํารวจความต้องการและความพึงพอใจในการ
ให้บริการของฝ่ายกิจการนักศึกษา

10 การจัดทําคู่มือนักศึกษา
11 การบริการยืม-คืน วัสดุ-อุปกรณ์
12 การจัดทําแผนกิจกรรมประจําปี

13
การถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ และทําข่าวหลังกิจกรรม / 
โครงการ / ปีงบประมาณ

14 การจัดทําสรุปเล่มรายงานโครงการ/กิจกรรม
15 การจัดทํารายงานประจําปีฝ่ายกิจการนักศึกษา
16 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม
17 การวิเคราะห์และกลั่นกรองหนังสือราชการของฝ่ายกิจการนักศึกษา
18 การจัดประชุมสโมสรนักศึกษา
19 การจัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่า
20 การจัดทําแผนและรายงานผลอัตลักษณ์

1. งานกิจการนักศึกษา

2. งานบริการและสวัสดิภาพ

แบบฟอร์มระบุความถี่ (ปี) ตามมาตรฐานการทํางาน (JD) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ภายใต้สายงานรองคณบดี/รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ลําดับ กิจกรรมหลัก

ความถี่ (ปี) ของคณะ/วิทยาลัย

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

สําหรับรองคณบดี/รอง



1. 
ครุฯ

2.
เทคโนฯ

3.
วิทย์ฯ

4.
การ

จัดการ

5.
ศิลปฯ

6. 
มนุษย์ฯ

7.
นานาชาติ

8.
นวัตกรรม

9.
พยาบาลฯ

10.
สหเวชฯ

11.
ภาพยนตร์ฯ

12.
โลจิสติก

13.
บัณฑิตฯ

ลําดับ กิจกรรมหลัก

ความถี่ (ปี) ของคณะ/วิทยาลัย

1 การบริการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา
2 การรับคําร้องเรื่องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
3 การจัดทําหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา

4
การดําเนินการขออนุมัติเงินรางวัลให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัล 
และสร้างชื่อเสียง

5 การขออนุมัติหน่วยกิจกรรมของนักศึกษา

1 การคัดเลือกผู้เข้ารับทุน

1 การจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2 การจัดโครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3 การบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

ลงชื่อ (ตัวบรรจง) .................................................................
รองคณบดี / รองผู้อํานวยการฝ่าย .................................

(ผู้กรอกข้อมูล)

ลงชื่อ (ตัวบรรจง) ................................................................
คณบดี / ผู้อํานวยการ

3. งานแนะแนวและทุนการศึกษา

4. งานศิลปวัฒนธรรม



นาที ช่ัวโมง วัน

1
2
3
4
5
6

เวลารวม

1
2
3

1
2
3

สรุป ภาระงานท้ังหมด  =  คน
จะได้กรอบอัตรากําลัง =  คน 

หมายเหตุ : 1 อัตรา = 230 วัน / ปี

ลงช่ือ(ตัวบรรจง) .............................................................
ผู้อํานวยการ

รวมภาระงาน

แบบฟอร์มสรุปภาระงาน/กรอบอัตรากําลัง
หน่วยงาน ..................................................................................................

ลําดับ ช่ือ - สกุล
ระยะเวลาท่ีใช้ (ปี)

1.  ฝ่าย.................................

รวมภาระงาน
รวมภาระงานท้ังหมด

2.  ฝ่าย.................................

รวมภาระงาน
3.  ฝ่าย.................................



 
 
 
 

ภาคผนวก 
ข. คณะผู้จัดทํา 

 



คณะผู้จัดทํา 
กรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลัง ประจําปีงบประมาณ 2559 - 2562 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง 
2. นางสุวิมล  วจีทองรัตนา 
3. นางสาวมาลัยพรรณ  ป้ันทรัพย์ 
4. นางสาวพัชราภรณ์  สีลาดเลา 
5. นายวรเชษฐ์  เอี่ยมมั่น 
6. นางสาวกันยากร  สุจรติเนติการ 
7. นายวชิรศักด์ิ  ถิ่นทวี 

 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณ 
คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าสํานักงานที่ให้การสนับสนุนในการจัดทํา 

เล่มกรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลัง ประจําปีงบประมาณ 2559 - 2562 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ณ ที่น้ี 
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