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สารจากคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ เปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มุงสูการ

เปนองคกรนวัตกรรมช้ันนําที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ เนนผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพ และตอบสนองความตองการ

ของสังคม เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสูมาตรฐานสากล โดยพัฒนาองคกรใหมีกระบวนการทํางาน 

และผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิง่ขึ้น 

ดังน้ันการจัดทําคูมือกรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลัง การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยกําหนด

โครงสรางตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบใหมีความชัดเจน เพ่ือวิเคราะหกรอบอัตรากําลังของหนวยงาน และมี

ความสําคัญอยางย่ิง ขอใหผูมีสวนเกี่ยวของไดศึกษา และนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร) 

                                                                 คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

                                                      17 พฤษภาคม 2559 
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คํานํา 

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และคุณธรรม     

สนองตอบความตองการของสังคม  วิจัยและสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นและสังคม

อยางย่ังยืน  ใหบริการวิชาการและการสรางเครือขาย ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการที่

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม  พัฒนาองคความรูสูการทํานุบํารุงและสงเสริมปญญาทองถิ่น 

สรางรายไดจากนวัตกรรมการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยจะสามารถดําเนินภารกิจตามบทบาทหนาที่ดังกลาวให

บรรลุผลไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จําเปนตองมีระบบการจัดการที่ดีอาศัยการมีสวนรวม  และการไดรับ

ความรวมมือรวมใจจากทีมงานของผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกฝายทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

 การจัดการทรัพยากรบุคคลจึงเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดในการพัฒนาองคการการดําเนินการของ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในดานตางๆ จะดําเนินการไปไดดวยดีก็ตองอาศัยกําลังคนที่มีคุณภาพ ทั้งน้ี 

สัดสวนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่เพียงพอตอการใหบริการแกนักศึกษา ถือเปน

เครื่องมือสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของทองถ่ิน และ

ประเทศชาติ   หากผูสอนมีเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาจะทําใหประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอน และ

การปฏิบัติภารกิจอ่ืนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน ภารกิจของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จะประสบ

ผลสําเร็จตามความมุงหมายของรัฐและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ก็ตอเมื่อวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ มีกําลังคนที่มีประสิทธิภาพและในจํานวนที่เพียงพอเหมาะสม 

 การจัดทําคูมือกรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลัง จึงเปนประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคล โดยกําหนดโครงสรางตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะหกรอบอัตรากําลังของหนวยงาน ในการ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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สวนที่ 1  

ประวัติ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 ประวัติความเปนมาของหนวยงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้ังอยูเลขที่ 1  ถนนอูทองนอก แขวง

วชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10300 อาคารเหมวดีพิทักษ  (อาคาร 37 ฝงที่ติดกับอาคารกีฬา

และสุขภาพ)ช้ัน1-4 โทรศัพท02-1601182-90,โทรสาร02-1601184 เว็บไซตwww.cim.ssru.ac.th 

 

ประวัติความเปนมาโดยยอ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ไดจัดต้ังเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ . 2540 ภายใต ช่ือ “โครงการ 

จัดการศึกษาบุคลากรประจําการสําหรับนักบริหาร” และในป พ.ศ. 2542 เปลี่ยน “โครงการจัดการศึกษาสําหรับ

นักบริหาร” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ พันธุเวช รองอธิการบดีฝายวิชาการขณะน้ัน 

เปนหัวหนาโครงการตอเน่ือง 

 การดําเนินงานเริ่มตนจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร .ปรางศรี พาณิชยกุล อธิการบดีในขณะน้ัน  

ไดตกลงรวมมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการจัดการศึกษา

สําหรับ นักธุรกิจ ผูประกอบการและผูบริหารที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนักธุรกิจ นักการเมือง ดารา

นักแสดง และผูประกอบการที่มีกิจการของตัวเองหรือมีหนาที่การงานระดับผูบริหาร ในระยะแรกไดเปดสอน             

2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ กับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต โครงการน้ีไดรับความสําเร็จอยางดีย่ิง มีนักธุรกิจและนักการเมืองเขามาศึกษาและสําเร็จการศึกษาออกไป 

มีบทบาทสําคัญในทางธุรกิจและการเมืองระดับชาติมากมายหลายทาน เชน สว. สส. สจ. อบต. ศาล หอการคา

เจาของธุรกิจที่มีช่ือเสียง อาทิ บริษัท แปงมันและหมี่ชอเฮ็งแวนท็อปเจริญ แมงปอง ตรีอรรถบูรณ อําพลฟูด 

ยนตรกิจ สยามกลการ เกาะชางซีวิวรีสอรท และ ECC เปนตน หลายคนไดสําเร็จการศึกษาและไดนําความรูไปตอ

ยอดธุรกิจของตนเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย ตลอดจนไปศึกษาตอระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐช้ันนํา

หลายแหง อีกทั้งยังไดทําความรวมมือและใหทุนพนักงานบริษัทของตนไดเขามาศึกษาในเวลาตอมา นอกจากน้ียัง

ไดทําความรวมมือกับหนวยงานตางๆ อาทิ บริษัท MK Restaurant และ แวนท็อปเจริญ จํากัด เพ่ือจัดการศึกษา

และพัฒนาบุคลากรของบริษัทและหนวยงานเพ่ือเตรียมเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับตน กลางและสูง ในสาขาที่มี

อยูทั่วประเทศ 

 ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2548 โครงการไดขยายหลักสูตรและสาขาวิชาเพ่ิมขึ้น จึงไดปรับเปลี่ยนช่ือเปน “วิทยาลัย

การจัดการ” โดยมี ผูชวยศาสตราจารยวิเชียร ศรีพระจันทร เปนผูอํานวยการคนแรก 

 ตอมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 

2551 ได พิ จ า รณา ให เ ปลี่ ยน ช่ื อ วิทยาลั ยการจั ดการ  เป น  “วิ ทยาลั ยน วัตกรรมและการจั ดการ  

(College of Innovation and Management)” และดําเนินกิจกรรมมาจนถึงปจจุบัน 
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 ปจจุบันวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีสํานักงานต้ังอยูที่ อาคาร 37 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา มีผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษดา กรุดทอง เปนคณบดี เปดการเรียนการสอนดานบริหารธุรกิจและ

บริหารรัฐกิจ ระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทั้งสิ้นประมาณ 15 หลักสูตร การจัดการศึกษาการเรียนการสอนทั้ง

ภาคปกติและภาคพิเศษ โดยจัดใหมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน

มาก เชน บริษัท เซ็นทรัลรีเทล การรถไฟแหงประเทศไทย กองทัพบก สภาอุตสาหกรรม บริษัทซีพี และบริษัท 

MK เปนตน 

 ปจจุบันมีผูสําเร็จการศึกษาไปแลว จํานวนมากกวา 3,500 คน จําแนกเปนภาคปกติ 250 คน  

และนักศึกษาโครงการ VIP ภาคพิเศษ จํานวน 1,000 คน และนักศึกษาในโครงการความรวมมือทั้งในกรุงเทพ  

และ ในหนวยการจัดการศึกษาตางจังหวัด 2,300 คน 

 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายและวัตถุประสงค 

ปรัชญา(Philosophy) 

ทรงปญญา  ศรัทธาธรรม  นําสังคม  

วิสัยทัศน(Vision) 

เรามุงสูการเปนองคกรที่มีแบบอยางเปนเลิศดานการบริหารจัดการองคกรดวยนวัตกรรม 

1. ปรัชญา (Philosophy) 

    ทรงปญญา  ศรัทธาธรรม  นําสังคม (Wisdom, Faith, Social Leadership) 

 

2. วิสัยทัศน (Vision) 

    มุงสูการเปนองคกรนวัตกรรมช้ันนําที่มีความเปนเลิศดานนวัตกรรมองคกร 

 

3 พันธกิจ (Mission) 

    1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสนองตอความตองการของสังคม 

    2. วิจัยและสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นและสังคมอยางยั่งยืน 

    3. ใหบริการวิชาการและการสรางเครือขาย ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

ที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม 

    4. พัฒนาองคความรูสูการทํานุบํารุงและสงเสริมปญญาทองถิ่น สรางรายไดจากนวัตกรรม 

การบริหารจัดการ 

4 ปณิธาน (Motto) 

     มีภูมิปญญา  ภูมิธรรม ภาวะผูนํา พัฒนาสังคม 

5 วัตถุประสงค(Objective) 

    1) จัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ มีความรู  อยางสรางสรรค คูคุณธรรมและนําสังคม 

ที่ตอบสนองกับความตองการของทองถิ่นและสังคมสูสากล  
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    2) จัดการศึกษาที่หลากหลาย ยืดหยุน เนนผูเรียนใหสรางสรรคนวัตกรรมและเรียนรูตลอดชีวิต 

ทั้งในระบบและนอกระบบ  

    3) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการใหมี คุณภาพ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแก ชุมชน 

และสังคมอยางย่ังยืน  

    4) ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแกชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพ  

    5) สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอน  

    6) มีการบริหารจัดการรายไดและทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคาตอองคกรมากขึ้น 

จากการหารายไดเปนของตนเองประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 “บริหาร” ความเขมแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 “วิจัย” การริเริ่ม สรางสรรค นวัตกรรมและการวิจัย 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 “เครือขาย” การสรางเครือขาย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 “ประชาสัมพันธ” การพัฒนาภาพลักษณขององคกร และสงเสริมการ

ประชาสัมพันธ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 “กาวไกล” การยกระดับการศึกษาสูมาตรฐาน  กาวไกลสูอาเซียน 

และสากล 

 

เปาหมายและวัตถุประสงควัตถุประสงค 

เพ่ือใหพันธกิจของวิทยาลัยเกิดความชัดเจนตามนโยบายมหาวิทยาลัย และสามารถถายทอด     

สูการปฏิบัติได จึงกําหนดวัตถุประสงค ไว 6 ประการ ดังน้ี 

1. จัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ มีความรู อยางสรางสรรค คูคุณธรรมและนําสังคม       

ที่ตอบสนองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม  สูสากล 

2. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ยืดหยุน เนนผูเรียนใหสรางสรรคนวัตกรรมและเรียนรู 

ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 

3. วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการใหมีคุณภาพ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

และสังคมอยางย่ังยืน 

  4. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม แกชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพ  

5. สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนสวนหน่ึงของการเรียนการ

สอน  

6. มีการบริหารจัดการรายไดและทรัพยสินไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาตอองคกรมากขึ้น

จากการหารายไดเปนของตนเอง  



 
 

 

สวนที่ 2  โครงสรางวิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ    

2.1 โครงสรางบรหิารของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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สวนที่ 2.2 โครงสรางภาระงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

  
คณบดี 

รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

รองคณบดีฝายแผนงาน

และประกันคณภาพ 

 

รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ 

 

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษา 

 

หัวหนาสํานักงาน 

1.ฝายบริหารงานทั่วไป 

  1.1  งานธุรการและสารบรรณ 

  1.2  งานประชาสัมพันธ 

  1.3  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

  1.4  งานอาคาร/ยานพาหนะ 

  1.5  งานบุคลากร 

  1.6  งานธุรการ 

 

 

2.ฝายคลังและพัสดุ 

  2.1  นักวิชาการเงินและบัญชี 

  2.2  จนท.บริหารงานท่ัวไป (บัญชี) 

  2 3  งานพัสด 

 

1.ฝายบริการการศึกษา 

  1.1  งานบริหารงานท่ัวไป 

  1.2  งานฝกประสบการณวิชาชพี / 

มาตรวิทยานิพนธ (บัณฑิต) 

  1.3  งานหลักสูตรและการสอน 

  1.4  งานทะเบียนและประมวลผล

ขอมูล 

  1.5  งานการรับเขาศึกษาตอ 

 

1.ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

  1.1  งานวิเคราะหแผนงาน/

งบประมาณ 

  1.2  งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล

ปฏิบัติราชการ 

  1.3  งานประกันคุณภาพ 

  1.4  งานอาคาร/ยานพาหนะ 

  1.5  งานบุคลากร 

 

1.ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

  1.1  งานผลิตผลงานวิจัย/เผยแพร

ผลงานวิจัย 

  1.2  งานบริการวิชาการแกสังคม 

  

 

1.ฝายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

  1.1  งานกิจการนักศึกษา 

   

 

5 
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สวนที่ 3  

นิยามหรือคําจํากัดความ 

 

1. คําบรรยายลักษณะงาน หรือ ใบพรรณนาหนาที่งาน (Job Description) JD  
หมายถึง การระบุขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบงาน สามารถอธิบายขั้นตอน  

step-by-step ของกิจกรรมหลัก อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมรองได ระบุระยะเวลาในการทํางานของแตละ

ขั้นตอนอยางละเอียด พรอมทั้งสามารถระบุตัวช้ีวัดผลงานหลักได 

2. กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI  

     หมายถึง การระบุงานที่ตนเองรับผิดชอบหรือมีหนาที่ทํา โดยนําหัวขอมาจาก JD กิจกรรมรอง มา

เขียน flow chart ใหเห็นรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติในเชิงลึกของตําแหนงงานประกอบดวย ข้ันตอน เวลา เพ่ือให

ผูปฏิบัติงานสามารถเขาใจถึงภาระหนาที่ในตําแหนงงานของตนไดอยางถูกตอง 

3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP  

     หมายถึง การทํางานในภาพรวมต้ังแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดของงานน้ัน ๆ โดยใชอธิบายถึงงานหลักๆ ที่

นํามาจาก WI ซึ่งตองระบุวิธีการปฏิบัติงานใหเปนข้ันตอน step-by-step และ flow chart อยางละเอียดเพ่ือใหเห็น

กระบวนการและความสัมพันธกับฝายอ่ืน ๆ รวมไปถึงเวลาในการทํางานทั้งหมดโดยการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
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สวนที ่4 กรอบภาระงานและกรอบอตัรากําลังของฝายบรหิารงานทั่วไป 
 

4.1 กรอบภาระงานของฝายบริหารงานทั่วไป 

ภาระงานตามโครงสรางของฝายบริหารงานทั่วไป มีทั้งหมด  2 ตําแหนง ดังน้ี 

1. ตําแหนงบริหารงานทั่วไป 

2. ตําแหนงเลขานุการ 
 

      ฝายบริหารงานทั่วไป มีทั้งหมด 8 งาน ประกอบด้วย 

           1.  งานธุรการและสารบรรณ มทีัง้หมด 7 กิจกรรมหลัก 

1.1 การลงทะเบียนรับเอกสารเขา-ออก/รับเรื่อง   

1.2 การตรวจสอบเอกสาร  

1.3 การราง-พิมพ โตตอบหนังสือ 

1.4 การคนหา ติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ 

1.5 การคัดแยกเอกสาร 

1.6 การบริการจัดทําบัตรจอดรถ 

1.7 การจัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ 

           2.  งานประชาสัมพันธ มีทั้งหมด 7 กิจกรรมหลกั 

2.1 การประกาศขาวสาร 

2.2 การเขียนขาวประชาสัมพันธ 

2.3 การประชาสัมพันธรับนักศึกษา ภายใน-ภายนอก 

2.4 การถายรูปกิจกรรม 

2.5 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

2.6 การตอบคําถามเบ้ืองตนผูมาติดตอ 

2.7 การประชาสัมพันธบนเว็บไซต  

           3.  นักวิชาการคอมพิวเตอร มีทั้งหมด 11 กิจกรรมหลัก 

3.1 การบริการการเรียนการสอน 

3.2 การถายภาพ/วีดีโอ/ตัดตอ/กราฟฟก 
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            4.  งานอาคาร/ยานพาหนะ มีทั้งหมด 8 กิจกรรมหลัก 

4.1 การแจงซอมออนไลน 

4.2 การจัดทําทะเบียนประวัติซอมบํารุง 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

ระบบวงจรปด 

การควบคุมทะเบียนการใชรถ/งานตอทะเบียน พรบ. 

การจัดทําสถิติซอมยานพาหนะ 

การตรวจสอบการใชพลังงานเช้ือเพลิง 

การตรวจสอบซอมบํารุง 

การระบบรักษาความปลอดภัย 

การตรวจสอบยานพาหนะ 

           5.  งานบุคลากร มทีั้งหมด 10 กิจกรรมหลัก 

5.1 การสรรหาบุคลากร 

5.2 การตรวจสอบและบันทึกการลาไปราชการ 

5.3 การประเมินการปฏิบัติงาน (ทดลองงาน) 

5.4 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

5.5 การพัฒนาบุคลากร 

5.6 การคนหาติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ 

5.7 การจัดทําหนังสือรับรอง 

5.8 การจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

5.9 งานทะเบียนประวัติ 

5.10 จัดทําแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 
           

3.3 การซอมบํารุงฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ 

3.4 การติดต้ังอุปกรณใหม  

3.5 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต  

3.6 การงานระบบเครือขาย 

3.7 การเพ่ิมขอมูลขาวสารเว็บไซต 

3.8 การจัดการระบบวงจรปด  

3.9 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

3.10 การประชาสัมพันธบนเว็บไซต 

3.11 การควบคุมดูแลชางและผูรับเหมา 
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6. งานการเงิน มีทั้งหมด 8 กิจกรรมหลัก 

6.1 การจัดทําเงินเดือน 

6.2 การจัดทําสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ 

6.3 การตรวจสอบการคืนเงินยืม 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

การเบิกจายทั่วไป 

การเบิกจายตอบแทนคาสอน เกิน 12 คาบ/ อาจารยพิเศษ 

การเบิกจายคาตอบแทนลวงเวลา OT 

การเบิกจายเงินตามโครงการ 

การรับจายเช็ค/เงินสด 

           7.  งานบัญชี มีทั้งหมด 4 กจิกรรมหลัก 

7.1 การจัดทําบันทึกขอความ 

7.2 การจัดทํางบกําไรขาดทุนของหนวยงานและสาขา ประจําเดือนและประจําภาคเรียน 

7.3 การการจัดทํารายงานสถานภาพนักศึกษาของสาขาวิชา ประจําเดือน 

7.4 การควบคุมการเบิกจายนอกระบบ ERP 

           8  งานพัสดุ มีทั้งหมด 10 กิจกรรมหลัก 

8.1 การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา) 

8.2 การควบคุมวัสดุ 

8.3 การออกเลขครุภัณฑ 

8.4 การจําหนายพัสดุ 

8.5 การจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือประจําป 

8.6 การขึ้นทะเบียนผูขาย 

8.7 การจัดทําแผนจัดซื้อครุภัณฑประจําป 

8.8 การจัดทําทะเบียนประวัติการซอมครุภัณฑ 

8.9 การตรวจสอบสัญญาเชารถ/สัญญาจาง 

8.10 การแจงซอมขอมูลออนไลน 

          ฝายเลขานุการ มีทัง้หมด 1 งาน ประกอบด้วย 

  1  งานเลขานุการ มีทั้งหมด 13 กจิกรรมหลัก 

1.1 นําขอมมูลที่ไดมาตรวจสอบกับตารางนัดหมาย พรอมลงบันทึกเรื่อง วัน เวลา และ

สถานที่นัดหมายในปฏิทินใหชัดเจน 

1.2 แจงกําหนดการนัดหมายใหผูบริหารไดทราบเรื่อง วัน เวลาและสถานที ่ลวงหนา 3 วัน 

1.3 ประสานงานกับผูมาติดตอเพ่ือยืนยันนัดหมายอีกครั้ง 

1.4 รับเรื่องจากหนวยงานผานระบบ E- Office  นําเรื่องดังกลาวเรียนเสนอตอผูบริหาร 

1.5 รับคําสั่งการจากผูบริหาร พรอมทั้งจดบันทึกสาระสําคัญเพ่ือดําเนินการไดถูกตอง
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ครบถวนตามคําสั่ง 

1.6 รับเรื่องและประสานงานกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของในเรื่อง

ตางๆ 

1.7 พิมพบันทึกขอความ / หนังสอืราชการ พรอมตรวจทานความถูกตองเน้ือหาตอง

ครบถวน สมบูรณ ชัดเจน และตรงตามรูปแบบมาตรฐานงานสารบรรณและนําเสนอ

ผูบริหารลงนาม 

1.8 ทําความเขาใจเน้ือหา พรอมทั้งตรวจทานความถูกตองของเน้ือหา พิสูจนอักษร ช่ือ 

ตําแหนง และรูปแบบใหตรงตามมาตรฐานงานสารบรรณ 

1.9 รับเอกสารทางราชการตางๆ เชน คําสั่ง เอกสารการประชุม เปนตน จากหนวยงานตนเรื่อง 

1.10 

 

1.11 

 

1.12 

 

1.13 

วิเคราะหเอกสารที่ไดรับเพ่ือคัดแยกเอกสารใหตรงตามหมวดหมูที่จัดทาํไวนําเอกสาร

ดังกลาวเก็บเขาแฟมจัดตามหมวดหมู 

ประสานงานดูแลความเรียบรอยระหวางการประชุม พรอมทั้งจดบันทึกสรุปประเด็น

สําคัญเพ่ือรายงานการประชุม 

ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารสําคัญ และประสานงานติดตอผูขอรับเอกสารใหมารับไป

ดําเนินการตอไป 

คนหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือขยายความชัดเจนและความถูกตองครบถวนของการจัดทํา

เอกสาร 

 

 

 

4.2 กรอบอัตรากําลังของฝายบริหารงานทั่วไป 

       4.2.1 สรุปกรอบอัตรากําลังของฝายบริหารงานท่ัวไป 

หนวยงาน ...........ฝายบริหารงานท่ัวไป.............. 

ลําดับ ช่ือ - สกุล 
ระยะเวลาที่ใช (ป) 

นาที ช่ัวโมง วัน 

   1. ตําแหนงบริหารงานทั่วไป 

1 นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร 40 20 201 

2 นายตรีวนัส  กอนทองคํา 0 4 308 

3 นายชอม  สุกปลั่ง 12 0 368 

4 นายสมคิด  ปดสาคํา 42 6 265 
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5 นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร 112 35 333 

6 นางสาวรัชนีวรรณ  สุจริต 29 1 203 

7 นางสาวกนกศรี  อูไทย 15 3 237 

8  นายจารึก  รูปบุญ 5 0 258 

  เวลารวม 175 35 2173 

รวมภาระงาน 11 5 2116 

   2. ตําแหนงเลขานุการ 

1 วาที่รอยตรีหญิงบุญญาดา  พาหาสิงห 20 3 230 

  เวลารวม 20 3 230 

รวมภาระงาน 31 8 2346 

รวมภาระงานทั้งหมด 31 1 2347 

 
1. ภาระงานที่คํานวณไดทั้งหมด 2347/230 = 10.20 คน เปนเทากับ 10 คน 

 
 2. จํานวนบุคลากรที่มีอยูปจจบัุน ทั้งหมด 8 คน 
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                    4.2.2 ตารางสรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหม ประจําปงบประมาณ 2559 – 2562 

หนวยงาน ฝายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

       บุคลากรในปจจุบนั       ตําแหนงเพิ่มใหม 2559-2562 

หนวยงาน ตําแหนง ระดับ 

บุคลากร

ที่พงึมี ขาราชการ 

พนักงาน

ประจํา 

พนักงาน

ชั่วคราว 

พนักงาน

ราชการ ลูกจางประจํา รวม เพิ่ม ลด เพิ่มในป 

                       2559 2560 2561 2562 

 ฝายบริหารงาน

ทั่วไป      
          

              

   1. บริหารงาน

ทั่วไป 

งานธุรการและสารบรรณ/งาน

บุคลากร ปฏิบัติการ 1 
  

 
1     

2   1     1      

  งานประชาสัมพันธ ปฏิบัติการ  
  

1     1             

  นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ 1     1     2  1        1   

    งานอาคาร/ยานพาหนะ ปฏิบัติการ    
 

1  
 

  1             

  นักวิชาการเงินและบัญชี (การเงิน) ปฏิบัติการ      1     1             

  จนท.บริหารงานท่ัวไป (บัญชี) ปฏิบัติการ      1     1             

 
งานพัสดุ ปฏิบัติการ  

 
1 

   
1 

       2. เลขานุการ งานเลขานุการ/งานธุรการ ปฏิบัติการ     1 
 

    1             

                               

รวม     2   2   6     10  2      1 1    

 

จํานวนบุคลากรที่มีอยูปจจุบัน ทั้งหมด 8 คน 
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สรุปกรอบอัตรากําลัง 10-8 = ขาดคน 2 คน  
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4.3 สรุปภาระงานของบคุลากร ตามฝายบริหารงานท่ัวไป 

 

ตําแหนงงานธุรการ 

 

                1) สรุปภาระงานของนางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร    งานธรุการและสารบรรณ 

 

แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 

ช่ือ .................นางสาวสุภาพ....................... นามสกุล .................พฤฒิสาริการ...........................................    

ฝาย ....................บริหารงานทั่วไป.........................ตําแหนง .............งานธุรการและสารบรรณ................... 

หนวยงาน .......................................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ.......................................................... 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. งาน ....................ธุรการและสารบรรณ........................ 

 1.1 กิจกรรมหลัก ...............การลงทะเบียนรับเอกสารเขา-ออก/รับเรื่อง................................................  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....-... นาที/ ...2.... ช่ัวโมง/ ....33... วัน 
 1.2 กิจกรรมหลัก .......การตรวจสอบเอกสาร.....................  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....-... นาที/ ...5... ช่ัวโมง/ ....23... วัน 
 1.3 กิจกรรมหลัก .......การราง-พิมพ  โตตอบหนังสือ...............................................................................  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....-... นาที/ ...3... ช่ัวโมง/ ....20... วัน 
 1.4 กิจกรรมหลัก .......การคนหา ติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ.......................................................  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....-... นาที/ ...3... ช่ัวโมง/ ....28... วัน 

 1.5 กิจกรรมหลัก ......... ........การคัดแยกเอกสาร....................................................................................  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....-... นาท/ี ...-.... ช่ัวโมง/ ....75... วัน 
 1.6 กิจกรรมหลัก .......การบริการจัดทําบัตรจอดรถ..................................................................................  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....-... นาท/ี ...1... ช่ัวโมง/ ....2... วัน 

 1.7 กิจกรรมหลัก ................การจัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ.............................................................  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....40.. นาที/ ...6.... ช่ัวโมง/ ....18... วัน 
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สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...40.. นาท/ี ....6.... ชั่วโมง/ ....201... วัน  

 

 

 

ตําแหนงงานประรชาสมัพันธ 

2) สรุปภาระงานของนายตรวีนัส  กอนทองคํา    งานประชาสัมพนัธ 

 

แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 

 

ช่ือ  นายตรีวนัส  กอนทองคํา  ฝาย บริหารงานทั่วไป    งาน  ประชาสัมพันธ 
  

หนวยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ       มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

1. งานประชาสัมพันธ 

 1.1 กิจกรรมหลัก การประกาศขาวสาร 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน  -  นาที/ - ช่ัวโมง/ 40 วัน 
 1.2 กิจกรรมหลัก การเขียนขาวประชาสัมพันธ  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน  -  นาที/ 5 ช่ัวโมง/ 53 วัน 
 1.3 กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธรับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน     นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 1 วัน 
 1.4 กิจกรรมหลัก การถายรูปกิจกรรม  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน -  นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 22 วัน 
 1.5 กิจกรรมหลัก การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน  -  นาที/ 5 ช่ัวโมง/ 68 วัน 
 1.6 กิจกรรมหลัก การตอบคําถามเบ้ืองตนผูมาติดตอ  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน  -  นาที/  3  ช่ัวโมง/ 11  วัน 
 1.7 กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธบนเว็บไซต  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน  -  นาที/   5  ช่ัวโมง/ 45 วัน 

  

 

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป)   -  นาที/  3  ชั่วโมง/  243  วัน 
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ตําแหนงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

3) สรุปภาระงานของนายชอม   สุกปลั่ง    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 

 

ช่ือ .........................นายชอม............................ นามสกุล ...............สุกปลั่ง.................................................. 

ฝาย ...........บริหารงานทั่วไป.......................... ตําแหนง ..........................นักวิชาการคอมพิวเตอร................... 

หนวยงาน .......................................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ............................................................... 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. งาน   IT/โสตฯ 

 1.1 กิจกรรมหลัก การซอมบํารุงฮารแวร 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...28..... นาที/ ....1.... ช่ัวโมง/ .....172..... วัน 

 1.2 กิจกรรมหลัก    การบริการการเรียนการสอน  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ .....5... ช่ัวโมง/ .....9..... วัน 

 1.3  กิจกรรมหลัก   การถายภาพ/วีดีโอ/ตัดตอ/กราฟฟก 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....40... นาที/ .....3... ช่ัวโมง/ ......1...... วัน 

 1.4  กิจกรรมหลัก   การติดต้ังอุปกรณใหม 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ .....1... ช่ัวโมง/ ....3...... วัน 

 1.5  กิจกรรมหลัก   การปรบัปรุงและพัฒนาเว็บไซต 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...50..... นาที/ .....6... ช่ัวโมง/ ....51...... วัน 

 1.6  กิจกรรมหลัก   การงานระบบเครือขาย 
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 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....50.... นาที/ .....2... ช่ัวโมง/ ....17...... วัน 

 1.7  กิจกรรมหลัก   การเพ่ิมขอมูลขาวสารเว็บไซต 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ......... นาที/ .....2... ช่ัวโมง/ ....18...... วัน 

2.งาน อาคาร/ยานพาหนะ 

        2.1 กิจกรรมหลัก  การจัดการระบบวงจรปด 

        ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....20..... นาที/ ...3..... ช่ัวโมง/ .....2..... วัน 

 2.2 กิจกรรมหลัก การควบคมุดูแลชางและผูรับเหมา 

        ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาท/ี ....6.... ช่ัวโมง/ .....6..... วัน 

3.งาน ประชาสัมพันธ 

 3.1 กิจกรรมหลัก การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

        ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ....2.... ช่ัวโมง/ .....43..... วัน 

 3.2 กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธบนเว็บไซต 

        ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาท/ี ....1.... ช่ัวโมง/ .....41..... วัน 

 

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป)  จํานวน ..12...นาท/ี ....0... ชั่วโมง/ ....368... วัน
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ตําแหนงงานฝายยานพาหนะ 

4) สรุปภาระงานของสมคิด   ปดสาคาํ   งานฝายยานพาหนะ 

 

แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 

 

 

ช่ือ .........................นายสมคิด............................ นามสกุล ...............ปดสาคํา.................................................. 

ฝาย ...........บริหารงานทั่วไป.......................... ตําแหนง ..........................พนักงานขับรถ................... 

หนวยงาน .......................................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ............................................................... 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

1.4 งานอาคาร-ยานพาหนะ 

 4.1 กิจกรรมหลัก    การแจงซอมออนไลน 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....48.... นาที/ .....1... ช่ัวโมง/ .....1..... วัน 

 4.2  กิจกรรมหลัก   การจัดทําทะเบียนประวัติซอมบํารุง 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....-... นาที/ .....1.... ช่ัวโมง/ .......7..... วัน 

        4.3 กจิกรรมหลัก   ระบบวงจรปด 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...-..... นาที/ ....6.... ช่ัวโมง/ ......12.... วัน 

 4.4  กิจกรรมหลัก   การควบคุมทะเบียนการใชรถ/งานตอทะเบียน พรบ. 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....-... นาที/ ...5..... ช่ัวโมง/ .....9..... วัน 

 4.5  กิจกรรมหลัก   การจัดทําสถิติซอมยานพาหนะ 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ......-... นาที/ ...2..... ช่ัวโมง/ ....42...... วัน 

 4.6  กิจกรรมหลัก   การตรวจสอบการใชพลังงานเช้ือเพลิง 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....-..... นาที/ .....2... ช่ัวโมง/ .....69..... วัน 

 4.7  กิจกรรมหลัก   การตรวจสอบซอมบํารุง 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....-..... นาที/ ....1.... ช่ัวโมง/ ......87.... วัน 

 4.8  กิจกรรมหลัก   การระบบรักษาความปลอดภัย 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....-..... นาที/ .....6... ช่ัวโมง/ .....18..... วัน 

 4.9  กิจกรรมหลัก   การตรวจสอบยานพาหนะ 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....-..... นาที/ .....5... ช่ัวโมง/ .....1..... วัน 

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป)  จํานวน ....48...... นาที/ .....1... ช่ัวโมง/ ......250.... วัน 

เอกสารที่ตองแนบ : ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 
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ตําแหนงงานบุคลากร 

5) สรุปภาระงานของนางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร    งานบคุลากร 

 

แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 

ช่ือ .................นางสาวสุภาพ....................... นามสกุล .................พฤฒิสาริการ...........................................    

ฝาย ....................บริหารงานทั่วไป.........................ตําแหนง .............งานบุคลากร....................................... 

หนวยงาน .......................................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ.......................................................... 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. งาน ....................บุคลากร........................ 

 1.1 กิจกรรมหลัก การสรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได)  

  ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน 12 นาท/ี 1 ช่ัวโมง/ 11 วัน 

 1.2 กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและบันทึกการลาไปราชการ 

  ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน - นาที/ 5 ช่ัวโมง/ 4 วัน 
 1.3 กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน (ทดลองงาน) 

  ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน - นาที/ 5 ช่ัวโมง/ 3 วัน 

 1.4 กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

  ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน 31 นาที/ 2 ช่ัวโมง/ 8 วัน 

 1.5 กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากร 

  ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน - นาที/ 2 ช่ัวโมง/ 67 วัน 

 1.6 กิจกรรมหลัก การคนหา ติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ 

  ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน - นาที/ 2 ช่ัวโมง/ 3 วัน 

 1.7 กิจกรรมหลัก การจัดทําหนังสือรับรอง 

  ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน - นาที/ 5 ช่ัวโมง/ 7 วัน 

 1.8 กิจกรรมหลัก การจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
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  ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน 21 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 5 วัน 

 1.9 กิจกรรมหลัก งานทะเบียนประวัติ 

  ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน 48 นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 2 วัน 

 1.10 กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน - นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 14 วัน 
 

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...112.. นาที/ ....35.... ชั่วโมง/ .124...วัน 
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ตําแหนงงานการเงิน 

6) สรุปภาระงานของนางสาวรัชนีวรรณ  สุจริต    งานการเงนิ 

 

แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 

ช่ือ .........................นางสาวรัชนีวรรณ............................ นามสกุล ...............สุจริต...................................... 

ฝาย ...........การเงิน.................................. ตําแหนง ..........................นักวิชาการเงินและบัญชี..................... 

หนวยงาน .......................................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ......................................................... 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

1. งาน  การจัดทําเงินเดือน 

 1.1 กิจกรรมหลัก  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ....1.... ช่ัวโมง/ ....13...... วัน 

2. งาน   การจดัทําสัญญาเงินยืมเงินทดรองราชการ 

 2.1 กิจกรรมหลัก คียเขาระบบ ERP 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....25.... นาที/ ...4..... ช่ัวโมง/ .....5..... วัน 

3. งาน   การตรวจสอบการคืนเงินยืม 

 3.1 กิจกรรมหลัก คียเงินยืมเขาระบบ ERP 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...20..... นาที/ ...4..... ช่ัวโมง/ .....2..... วัน 

4. งาน   การเบิกจายทั่วไป 

 4.1 กิจกรรมหลัก คียเขาระบบ ERP  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....40... นาท/ี ...2..... ช่ัวโมง/ .....77..... วัน 

5. งาน   การเบิกจายคาตอบแทนการสอน – คาสอนเกิน 12 คาบ 

 4.1 กิจกรรมหลัก คียเขาระบบ ERP ทุกเดือน 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ...5..... ช่ัวโมง/ .....61..... วัน 

6. งาน   การเบิกจายคาตอบแทนลวงเวลา 

 4.1 กิจกรรมหลัก คียเขาระบบ ERP ทุกเดือน 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....24... นาท/ี ........ ช่ัวโมง/ .....12..... วัน 

7. งาน   การเบิกจายเงินตามโครงการ 

 4.1 กิจกรรมหลัก คียเขาระบบ ERP  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....40... นาท/ี ...5..... ช่ัวโมง/ .....23..... วัน 

8. งาน   การรบัจายเช็ค/เงินสด 
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 4.1 กิจกรรมหลัก  รับเงินสดรับเช็คกับการเงิน 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ...5..... ช่ัวโมง/ .....5..... วัน 

 

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป)  จํานวน .....29... นาที/ ....1... ชั่วโมง/ ....203.... วัน 

ตําแหนงงานบัญชี 

 

7) สรุปภาระงานของนางสาวกนกศรี  อูไทย    งานบัญช ี

 

แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 

ช่ือ .................นางสาวกนกศรี....................... นามสกุล .................อูไทย...........................................    

ฝาย ....................บริหารงานทั่วไป.........................ตําแหนง ........เจาหนาที่การเงินและบัญชี................... 

หนวยงาน .......................................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ.......................................................... 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

7.  งาน.............บัญชี.................... 

7.1    กิจกรรมหลัก ...........การจัดทําบันทึกขอความ……………………….. 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ....3.... ช่ัวโมง/ ....6...... วัน 

7.2    กจิกรรมหลัก ..........การจัดทํางบกําไรขาดทุนของหนวยงาน ประจําเดือนและประจําภาคเรียน…….. 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...15..... นาท/ี ...6..... ช่ัวโมง/ .....56..... วัน 

7.3    กจิกรรมหลัก .........การจัดทํารายงานสถานภาพนักศึกษาของสาขาวิชา............  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ...3..... ช่ัวโมง/ .....30..... วัน 

7.4    กจิกรรมหลัก .........ควบคุมการเบิกจายนอกระบบ ERP…………….. 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ...3..... ช่ัวโมง/ .....143..... วัน 

 

 

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป)  จํานวน ...15... นาที/ ....3... ชั่วโมง/....237...วัน 
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ตําแหนงงานพัสดุ 

8) สรุปภาระงานของนายจารึก   รูปบุญ    งานพสัดุและงานอาคารสถานที่ 

 

แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 

ช่ือ  นายจารึก     นามสกุล   รูปบุญ 

ฝาย      พัสดุ         ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ 

หนวยงาน ......วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ....... 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. งาน ........พัสดุ..................................... 

 1.1 กิจกรรมหลัก .การจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจางผานระบบ ERP โดยวิธีตกลงราคา  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ..5.. นาที/ ..4.. ช่ัวโมง/ ...156.... วัน 

 1.2 กิจกรรมหลัก การควบคุมพัสดุ 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...5..... นาที/ ..2..... ช่ัวโมง/ ....25...... วัน 

       1.3 กิจกรรมหลัก การออกเลขครุภัณฑ 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ..0.... นาที/ ....3.... ช่ัวโมง/ ....35...... วัน 

       1.4 กิจกรรมหลัก การจําหนายพัสดุ 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...5..... นาที/ ....2.... ช่ัวโมง/ ....14...... วัน 

       1.5 กิจกรรมหลัก การจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือ 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....15.... นาท/ี ...0..... ช่ัวโมง/ ....2...... วัน 

       1.6 กิจกรรมหลัก การขึ้นทะเบียนผูขาย 
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 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...15..... นาท/ี ....4.... ช่ัวโมง/ ....4...... วัน 

       1.7 กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนซื้อครุภัณฑประจําป 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ..35...... นาที/ ...3..... ช่ัวโมง/ ....9...... วัน 

       1.8 กิจกรรมหลัก การทําทะเบียนประวัติครุภัณฑ 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...5.... นาท/ี ....2.... ช่ัวโมง/ .....8..... วัน 

       1.9 กิจกรรมหลัก การตรวจสอบสัญญาเชารถ-สัญญาจาง 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....9.... นาที/ ..1...... ช่ัวโมง/ .....1..... วัน 
 

2. งาน.......อาคารสถานที่........ 

 2.1 กิจกรรมหลัก การแจงซอมขอมูลออนไลน  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....0.... นาที/ ...4..... ช่ัวโมง/ .....0..... วัน 

  

รวมเวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป)  จํานวน ...5.... นาที/ ...0...... ชั่วโมง/ ...258.... วัน 

 

 

 

ตําแหนงงานเลขานุการ 

8) สรุปภาระงานของวาที่รอยตรีหญิงบญุญาดา  พาหาสิงห    งานเลขานุการ 

 

 

 

แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 

 

 

ช่ือ ........วาที่รอยตรีหญิงบุญญาดา.......................... นามสกุล ................พาหาสิงห............................................... 

ฝาย ............บริหารงาน.................................. ตําแหนง ................เลขานุการ........................................................ 

หนวยงาน ......................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ................................................................................... 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

1. งานเลขานกุาร 
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 1.1 กิจกรรมหลัก ............การนัดหมายปฏิทินผูบริหาร.........................................................................  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....10.... นาที/ ........ ช่ัวโมง/ ......... วัน 
 1.2 กิจกรรมหลัก .......กลั่นกรองเอกสารในระบบ........ 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....16... นาท/ี ....... ช่ัวโมง/ ........ วัน 
 1.3 กิจกรรมหลัก .......ติดตอประสารงานกับหนวยงานภายใน............................................  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....20.... นาที/ ....... ช่ัวโมง/ ........ วัน 
 1.4 กิจกรรมหลัก .......ติดตอประสารงานกับหนวยงานภายนอก.....  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....20... นาท/ี ....3... ช่ัวโมง/ ........ วัน 

1.5 กิจกรรมหลัก .....จัดทําหนังสือราชการภายในและภายนอก..................................  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....56..... นาท/ี ......... ช่ัวโมง/ ........ วัน 
 1.6 กิจกรรมหลัก .......ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแฟมเอกสารนอกระบบ........  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....10.... นาที/ ....... ช่ัวโมง/ ........ วัน 

1.7 กิจกรรมหลัก ................จัดเก็บเอกสารราชการ.................. 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....8.... นาที/ ........ ช่ัวโมง/ ......... วัน 

1.8 กิจกรรมหลัก .......สรุปการดําเนินงานประจําวันของผูบริหาร..........  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....30... นาท/ี ....... ช่ัวโมง/ ........ วัน 
1.9 กิจกรรมหลัก .......จัดประชุมตามภารกิจของผูบริหาร......  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....27... นาท/ี ...4... ช่ัวโมง/ ....1.... วัน 
1.10 กิจกรรมหลัก .................งานบริการเอกสารสําคัญ.....................  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....10... นาท/ี ...... ช่ัวโมง/ ....... วัน 
 

1.11 กิจกรรมหลัก .......รวบรวมสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนของผูบริหาร............  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....35... นาท/ี ....... ช่ัวโมง/ ......... วัน 
1.12 กิจกรรมหลัก .........................งานจัดทําเอกสารประกอบการบรรยายของผูบริหาร…...................  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....12... นาท/ี ....2... ช่ัวโมง/ ........ วัน 

 

 

สรุป ภาระงานเลขานุการ เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป)   

      จํานวน .....84.... นาที/ ...32.. ช่ัวโมง/ ...61.. วัน 

 

2.  งานบคุลากร 

 2.1  กิจกรรมหลัก การลงเวลาปฏิบัติราชการ..........................................................................................  
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 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ...5... ช่ัวโมง/ ....38... วัน 
 2.2  กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและบันทึกการขาดลามาสาย............................................................... 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ...1... ช่ัวโมง/ ....36... วัน 
 2.3  กิจกรรมหลัก การพิจารณาความดีความชอบ.................................................................................. 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ..42...... นาที/ ...2... ช่ัวโมง/ ....2... วัน 
 2.4  กิจกรรมหลัก งานบริการฐานขอมูล ERP......................................................................................... 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ..50...... นาที/ ...2... ช่ัวโมง/ ....24... วัน 
 2.5  กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน......................................................................................... 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ..24...... นาท/ี ...4... ช่ัวโมง/ ....10... วัน 
สรุป ภาระงานบุคลากร เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป)   

      จํานวน .....116.... นาที/ ...14... ช่ัวโมง/ ...110.. วัน 

 

3.  งานฝายธรุการและงานสารบรรณ 

 3.1  กิจกรรมหลัก การจัดประชุมผูบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ............................................. 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ...144... ช่ัวโมง/ ........ วัน 
 3.2  กิจกรรมหลัก การจัดประชุม (อํานวยการ)........................................................................................... 

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ........ ช่ัวโมง/ ...32..... วัน 
 

สรุป ภาระงานบุคลากร เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป)   

      จํานวน ......... นาที/ ...144... ช่ัวโมง/ ...32.. วัน 

รวมภาระงาน เวลาทีป่ฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป) จํานวน 20 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 230 วัน 

 

เอกสารที่ตองแนบ : ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 

 

ลงนาม ...วาท่ีรอยตรีหญิงบุญญาดา  พาหาสิงห..  ลงนาม .........................................     ลงนาม.................................................... 

ตําแหนง ......เลขานุการ..........................            ตําแหนง .......................................    ตําแหนง .................................................. 

              ผูจัดทํา                     ผูควบคุม                                       ผูอนุมัต ิ 

สวนที่ 5 

 
ฝายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี        

การกําหนดการทํางานตามภาระงานและบทบาทหนาที่ ตามที่แสดงไวขางตน โดยสามารถแสดงกระบวนการและ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม ใบพรรณนาหนาที่งาน (Job Description) JD  กระบวนการปฏิบัติงาน (Work 
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Instruction) WI และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP ทั้งน้ี                   

ตามกระบวนการตางๆ ไดรวบรวมไว ดังน้ี 

 

1. งานธุรการและงานสารบรรณ  มี กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม  

2. งานประชาสัมพันธ มีกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม 

3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรมหลัก 11 กิจกรรม 

4. งานอาคาร/ยานพาหนะ มีกิจกรรมหลัก 9 กิจกรรม 

5. งานบุคคล มีกิจกรรมหลัก 15 กิจกรรม 

6. งานการเงิน  มีกิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม 

7. งานบัญชี มีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม 

8. งานพัสดุ มีกิจกรรมหลัก 10 กิจกรรม 

9. งานเลขานุการ มีกิจกรรมหลัก 13 กิจกรรม 

        10. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure 
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       1. งานธุรการและงานสารบรรณ   

           1.1 การลงทะเบียนรับเอกสารเขา-ออก/รับเรือ่ง   

                 
                          ลงนาม...นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร..     ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..    ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         

                                         (ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)              (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                                                        ผูจัดทํา                     ผูควบคุม                   ผูอนุมัต ิ 
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กระบวนการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

 กิจกรรมหลัก การลงทะเบียนรับเอกสารเขา-ออก/รับเรื่อง 

ช่ือ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร   CIM - GA – AM – 01  

งาน ธุรการและสารบรรณ กิจกรรมหลกั การลงทะเบียนรับเอกสารเขา-ออก/รับเรื่อง 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อ.ปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการลงทะเบียนรับเอกสารเขา-ออก 

 1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการลงทะเบียนรับเอกสารเขา-ออก และการรับเรื่องเอกสารไดตามขั้นตอนการปฏิบัติ 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานไดตามขั้นตอน 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 

 

 

3.2 

ลงทะเบียนรับ-สงเอกสาร 

3.1.1 ออกเลขที่รับเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกสระหวางวัน 

3.1.2 ออกเลขที่สงเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกสระหวางวัน 

รับเรื่อง/เอกสารจากภายนอก 

3.2.1 ตรวจสอบความถูกตอง เอกสารแนบตางๆ    

3.2.2 สแกนเอกสารเขาระบบอิเล็กทรอนิกส สรางเสนทางถึงผูเกี่ยวของ 

3.2.3 ติดตามประสานงานจนเอกสารน้ันเสร็จสิ้นกระบวนการแจงเจาของเรื่อง 

 

     
 

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

 

 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน .............2............. หนวยงาน 

   5.1 ลงทะเบียนรับ-สงเอกสาร 

     5.1.1 หนวยงานเจาของเรื่อง 

     5.1.2 ฝายธุรการมหาวิทยาลัยสวนกลาง 

 

 

5.2 รับเรื่อง/เอกสารจากภายนอก 

     5.2.1 หนวยงานเจาของเรื่อง 

     5.2.2 ฝายธุรการมหาวิทยาลัยสวนกลาง 

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....2... นาที/ .............. ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ........................................  

 

ลงนาม...นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร..     ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..    ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         

(ตําแหนง งานธรุการและสารบรรณ)              (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

              ผูจัดทํา           ผูควบคุม                   ผูอนุมัต ิ 
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   1.2 การตรวจสอบเอกสาร     

            
 
                                    ลงนาม...นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร..     ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..    ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         

                                         (ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)              (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                                                        ผูจัดทํา                     ผูควบคุม                   ผูอนุมัต ิ 



28 
 

 

 

กระบวนการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสาร 

 

ช่ือ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร   CIM - GA – AM – 02  

งาน ธุรการและสารบรรณ กิจกรรมหลกั การตรวจสอบเอกสาร 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อ.ปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจและวิเคราะหเอกสาร และรับเอกสารไดอยางถูกตอง 

 1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาไดตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานไดตามขั้นตอน 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 วิเคราะห/กลั่นกรองเรื่องกอนเสนอผูบริหาร 

 3.2 ตรวจสอบความถูกตองและเอกสารแนบ หากไมถูกตอง (สงผิดหนวยงาน ไมแนบเอกสาร หรือพิมพผิด) ติดตอสวน

ราชการเจาของเรื่องดําเนินการใหถูกตองและตีเรื่องกลับทันที 

 
 

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

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน ........1.......... หนวยงาน 

    5.1 นักศึกษา/หนวยงานภายนอก 

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....2.... นาที/ .............. ช่ัวโมง/ ............... วัน  

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ............1 ฉบับ ..............  

ลงนาม...นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร..     ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..    ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         

(ตําแหนง งานธรุการและสารบรรณ)              (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                 ผูจัดทํา       ผูควบคุม             ผูอนุมัต ิ 
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   1.3 การราง-พิมพ โตตอบหนังสือ 

            
                          ลงนาม...นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร..     ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..    ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         

                                         (ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)              (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                                                        ผูจัดทํา                     ผูควบคุม                   ผูอนุมัต ิ 
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กระบวนการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

ช่ือ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร   CIM - GA – AM – 03  

งาน ธุรการและสารบรรณ กิจกรรมหลกั การราง-พิมพ โตตอบหนังสือ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อ.ปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจและวิเคราะหเอกสาร และรับเอกสารไดอยางถูกตอง 

 1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาไดตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานไดตามขั้นตอน 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 ราง-พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส (บันทกึขอความ หนังสือราชการ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ ประชุม และ

อ่ืนๆ ) 

 3.2  กําหนดเสนทางถึงหนวยงานตางๆที่รับเรื่อง 

 3.3 ติดตามทวงถามและประสานงานในกรณีเกิดปญหา หรือเอกสารเรงดวน 
 

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

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน ................1............... หนวยงาน 

    5.1 ผูเกี่ยวของ 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน .....15.... นาที/ .............. ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...................1.....................  

   7.1 แบบฟอรมหนังสืออิเลก็ทรอนิกส (บันทึกขอความ หนังสือราชการ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ ประชุม และอ่ืนๆ) 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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  ลงนาม...นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร..     ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..    ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         

   (ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)              (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                       (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                     ผูจัดทํา        ผูควบคุม                   ผูอนุมัต ิ 
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1.4 การคนหา ติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ 

             
                          

                                   ลงนาม...นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร..     ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..    ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         
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                                         (ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)              (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                                                        ผูจัดทํา                     ผูควบคุม                   ผูอนุมัต ิ 
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กระบวนการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

ช่ือ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร   CIM - GA – AM – 04  

งาน ธุรการและสารบรรณ กิจกรรมหลกั การคนหา ติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อ.ปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจและวิเคราะหเอกสาร และรับเอกสารไดอยางถูกตอง 

 1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาไดตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานไดตามขั้นตอน 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 ตรวจสอบเสนทางเอกสารติดปญหา ซองเอกสารอยูที่ใด หรือคนหา ในระบบอิเล็กทรอนิกส 

 3.2  ประสานงาน/ติดตาม ใหเอกสารถึงผูรับโดยเร็ว 

 

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

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน ................1............... หนวยงาน 

    5.1 ผูเกี่ยวของ 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน .....2.... นาที/ .............. ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...................1.....................  

   7.1 แบบฟอรมการตรวจคน/ติดตามเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส 

 ลงนาม...นางสาวสุภาพ  พฤฒสิาริกร..     ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..    ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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   (ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)              (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                    ผูจัดทํา         ผูควบคุม              ผูอนุมัต ิ 

 

 



39 
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 1.5 การคัดแยกเอกสาร 

         
                                    ลงนาม...นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร..     ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..    ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         

                                         (ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)              (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                                                        ผูจัดทํา                     ผูควบคุม                   ผูอนุมัต ิ 
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กระบวนการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

ช่ือ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร   CIM - GA – AM – 05  

งาน ธุรการและสารบรรณ กิจกรรมหลกั การคัดแยกเอกสาร 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อ.ปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจและวิเคราะหเอกสาร และรับเอกสารไดอยางถูกตอง 

 1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาไดตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานไดตามขั้นตอน 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 สรางตูเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส 

 3.2 

3.3  

นําเอกสารเก็บเขาตูเก็บเอกสารในฝายของตนเอง(หลังเลิกงานของทุกวัน) เพ่ือการคนหาไดงายขึ้น 

นําเอกสารเก็บในไฟล PDF เพ่ือการคนหาไดงายขึ้น 

 3.4 พิมพเอกสารที่สําคัญเก็บใสแฟมเก็บไวเผื่อระบบขัดของ 

 

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

 
 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน ............................... หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน .....45.... นาที/ .............. ช่ัวโมง/ ................ วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ..................3  แบบฟอรม.....................  

   7.1 แบบฟอรมการเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส 

   7.2 แบบฟอรมไฟลการเก็บเอกสารใน word/pdf 

   7.3 แบบฟอรมเก็บเอกสารใสแฟม 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม...นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร..     ลงนาม ...อาจารยปรเมษฐ  แสงออน..    ลงนาม....ผศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรนัดร....     

(ตําแหนง งานธรุการและสารบรรณ)         (ตาํแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)           (ตําแหนง  คณบดวีิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

              ผูจดัทํา           ผูควบคุม                   ผูอนุมัต ิ
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1.6 การบริการจัดทําบัตรจอดรถ 

                 
                          ลงนาม...นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร..     ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..    ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         

                                         (ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)              (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                                                        ผูจัดทํา                     ผูควบคุม                   ผูอนุมัต ิ 
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กระบวนการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

ช่ือ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร   CIM - GA – AM – 06  

งาน ธุรการและสารบรรณ กิจกรรมหลกั การบริการจัดทําบัตรจอดรถ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อ.ปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรภายในคณะในการทําบัตรจอดรถ 

 

2. 

 

ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมการใหบริการแกบุคลากรภายในวิทยาลัย 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 กรอกแบบฟอรมการขอทําบัตรจอดรถ 

 3.2 

3.3 

3.4  

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 

สงขอมูลใหกองกลาง 

หากเสร็จเรียบรอยกองกลางจะแจงใหหนวยงานรับบัตรจอดรถ 

 3.5 แจงใหบุคลากรมารับบัตรไดที่สํานักงาน 

 

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

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน ...............1................ หนวยงาน 

   5.1 กองกลาง 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน .....10.... นาที/ .............. ช่ัวโมง/ ................ วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ..................1  แบบฟอรม..................... 

   7.1 แบบฟอรมขอทําบัตรจอดรถ 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม...นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร..    ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน..   ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน         

  (ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)              (ตําแหนง หวัหนาสํานักงาน)                    (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                  ผูจัดทํา        ผูควบคุม         ผูอนุมัต ิ 
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1.7 การจัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ 

                      

                         ลงนาม...นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร..           ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน..               ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         

                             (ตําแหนง งานธรุการและสารบรรณ)              (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                                                        ผูจัดทํา                     ผูควบคุม                   ผูอนุมัต ิ 
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กระบวนการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

ช่ือ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร   CIM - GA – AM – 07  

งาน ธุรการและสารบรรณ กิจกรรมหลกั การจัดทําสั่งเดินทางไปราชการ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อ.ปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานจัดทําสั่งเดินทางไปราชการ 

 1.2 ผูปฏิบัติงานไดสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในงานจัดทําสั่งเดินทางไปราชการ 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในจัดทําสั่งเดินทางไปราชการ ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบสวนงานที่

เกี่ยวของ 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 

3.2    

 

3.3 

3.4 

รับบันทึกขอความ/หนังสือจากภายนอกที่ไดรับการอนุมัติ/อนุญาตจากคณบดี 

จัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ พิมพบันทึกขอความและคาํสั่งเดินทางไปราชการใสระบบ e – office และแนบไฟล

คําสั่งเสนอคณบดี/อธิการบดีลงนาม 

เสนอหัวหนาสํานักงานคณบดีตรวจสอบความถูกตอง 

เสนอคณบดี/อธิการบดี ลงนามในคําสั่ง 

 3.5 ออกเลขที่คําสัง่ สงตอคําสั่งใหธุรการคณะ/ธุรการมหาวิทยาลัยออกเลขที่คําสั่ง 

 3.6 นําสงคําสั่งถึงเจาของเรื่องและงานบุคคล 

 3.7 จัดเก็บขอมูลลงระบบ ERP และจัดเก็บเขาแฟมขอมูล 

 

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

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน ................2............... หนวยงาน 

   5.1 งานธุรการมหาวิทยาลัย 

   5.2 งานบุคคล 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....30... นาที/ .............. ช่ัวโมง/ ............. วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .................1....แบบฟอรม.........  

 

 ลงนาม...นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร..     ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..    ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         

    (ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)              (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                      (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                       ผูจัดทํา          ผูควบคุม               ผูอนุมัต ิ 
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2.งานประชาสัมพันธ 

  2.1 การประกาศขาวสาร 

ใบพรรณาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

                      งานประชาสัมพันธ 

 

ชื่อ ………………นายตรีวนัส………………….........  นามสกุล ...........กอนทองคํา................... รหัสเอกสาร JD - CIM – PA – PR - 01 

ฝาย....................บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน.....................ประชาสัมพันธ........................................................... กิจกรรมหลัก.......การประกาศขาวสาร...................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ...อาจารยปรเมษฐ........... นามสกุล …………แสงออน………………………………………….…………….  ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร………………………………………..……………………… 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การประกาศขาวสาร 

- หนวยนับ : ขาว 

- สถิติ  แผนการประชาสัมพันธ

ประจําหนวยงาน 

 

2.1.1รับแจงขาวสารจากสํานักงานวิทยาลัยหรือ

สาขาวิชา 

รับแจงขอมูลขาวสารจากธุรการของคณะ 

หรือสาขาวิชาซ่ึงจะสงผานระบบ e-office 

หรือเปนโปสเตอรประชาสัมพันธ 

240 

 

ขอมูลขาว 10   

 
2.1.2ผานผูบริหารเพ่ืออนุมัต ิ ดําเนินการสงเอกสารใหผูบริหารรับทราบ

เพ่ือพิจารณาขอมูลและสงประชาสัมพันธ 

240 เอกสารการอนุมัติ 15   

2.1.3 แจงเวียนบุคลากรภายในคณะในระบบ e-office ประชาสัมพันธทําการสงตอขอมูลขาวสาร 240 บันทึกแจงเวียน 15   
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ใหกับบุคลากรภายในคณะในระบบ e-

office 

2.1.4 ติดบอรดประชาสัมพันธตามจุดตางๆ นําขอมูลขาวสารติดประกาศท่ีบอรดตาม

จุดตางๆ 

240 ประกาศขาวสาร 30   

รวม 10 1   

รวมระยะเวลาทั้งหมด - - 40  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 

หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ เรื่องที่ตองติดตอ ความถี่ 

3.1 ฝายประชาสัมพันธ กองกลาง / นักประชาสัมพันธ - สงขาวประชาสัมพันธ ใหฝายประชาสัมพันธ กองกลางทางกองกลางเพ่ือประชาสัมพันธลงแกวเจาจอม 

- ประสานงานขาวสารกิจกรรม/โครงการตางๆ 

ทุกวัน 

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมตํ่ากวาปริญญาตรี 

4.2 ประสบการณทํางาน :    มีประสบการณดานการประชาสัมพันธในสถานศึกษา ไมนอยกวา 1 ป 
 

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน ……... นาที/ …... ชั่วโมง/ ..40... วัน 

 

 

 

           ลงนาม          นายตรีวนัส  กอนทองคํา       ลงนาม        นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน         ลงนาม   อาจารยปรเมษฐ   แสงออน 

ตําแหนง        เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ    ตําแหนง       หัวหนาสํานักงาน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

     ผูจัดทํา                ผูควบคุม                                                        ผูอนุมัต ิ 

 
 



60 
 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก .........การประกาศขาวสาร............. 

ช่ือ ............นายตรีวนัส............... นามสกุล ....................กอนทองคํา.......................   รหัสเอกสาร   WI – CIM – PA – PR - 01 

งาน .............ประชาสัมพันธ............................... กิจกรรมหลัก ...................การประกาศขาวสาร...............................................  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ..........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล .......แสงออน.......  ตําแหนง .......รองคณบดีฝายบริหาร........ 

แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช .................................... 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการประกาศขาวสาร 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการประกาศขาวสาร 
 

2. ขอบเขตงาน 

     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประกาศขาวสาร 

    ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 รับแจงขาวสารจากสํานักงานคณะหรือสาขาวิชา 

 รับแจงขอมูลขาวสารจากธุรการของคณะ หรือสาขาวิชา ซ่ึงจะสงผานระบบ e-office หรือเปนโปสเตอรประชาสัมพันธ 

    3.2 ผานผูบริหารเพ่ืออนุมัติ 

 ดําเนินการสงเอกสารใหผูบริหารรับทราบเพ่ือพิจารณาขอมูลและสงประชาสัมพันธ 

    3.3 แจงเวียนบุคลากรภายในคณะในระบบ e-office 

 ประชาสัมพันธทําการสงตอขอมูลขาวสารใหกับบุคลากรภายในคณะในระบบ e-office 

    3.4 ติดบอรดประชาสัมพันธตามจุดตางๆ 

 นําขอมูลขาวสารติดประกาศท่ีบอรดตามจุดตางๆ 

     
 

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

 

 

 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 01) 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน .............2................... หนวยงาน 
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6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....-...... นาที/ .......-....... ช่ัวโมง/ .......40.......... วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............แบบฟอรม

ลงนาม นายตรีวนัสกอนทองคํา                   ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน       ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน   

    ตําแหนง ประชาสัมพันธ                         ตําแหนง  หัวหนาสํานักงาน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา       ผูควบคุม                ผูอนุมัติ 
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ฝายประชาสัมพันธ ธุรการคณะ คณบดี นาที ชม. วัน




1.

2.

3.

4.




รับแจ้งข่าวสารจากสํานักงานคณะหรือ

สาขาวิชา

ผ่านผู้บริหารเพื�ออนุมัติ

แจ้งเวียนบุคลากรภายในคณะในระบบ 

e-office

ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ




10

15

15

30




ร้อยละ 100

ไม่เกิน 1 วัน




ข้อมูลข่าว

10 1

หมายเหตุ ผูจัดทํา  นายตรีวนัส  กอนทองคํา ผู้อนุมัติ อาจารยปรเมษฐ  แสงออน

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ประชาสัมพันธ) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป 

      (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

ฝาย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....ประชาสัมพันธ....      กิจกรรมหลัก ...การประกาศขาวสาร ....        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....40.......วัน....-......... ชั่วโมง.......-.......นาที

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ไมเกิน 1 วัน ขาว

สํานักงานคณะ /สาขาวิชา ผลลัพธ
เวลา

เปาหมายเอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์

ขั�นตอน




ข้อมูลข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์




เอกสารการอนุมัติ

ความรวดเร็วในการประกาศ

กิจกรรมรอง




ข้อมูลข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ที�แจ้งในระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที�ติดตาม

บอร์ด

ตัวชี้วัด (KQI) 

ความรวดเร็วในการประกาศ

ขาว

ผูควบคุม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

แจ้งข่าวสาร
   ออกเลข                 

เอกสาร

  แจ้งเวียนข่าวสารให้กับ

บุคลากร

รับเรื�อง
พิจารณา /

สั�งการ

บุคลากรรับทราบข่าวสาร

ติดข่าวสารที�บอร์ด

ตามจุดต่างๆ

NO

YES
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2.2 การเขียนขาวประชาสัมพันธ 

ใบพรรณาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 

 

      งานประชาสัมพันธ 

ชื่อ ………………………นายตรีวนัส…………………………………………….........  นามสกุล ............กอนทองคํา........................................................ รหัสเอกสาร JD - CIM – PA – PR - 02 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  ประชาสัมพันธ........................................................... กิจกรรมหลัก การเขียนขาวประชาสัมพันธ............................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ......อ ปรเมษฐ ........................................... นามสกุล ……………แสงออน……………………………………….…………….  ตําแหนง ………รองคณบดีฝายบริหาร……………………………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การเขียนขาวประชาสัมพันธ 

- หนวยนับ : ขาว 

- สถิติ  แผนการประชาสัมพันธ

ประจําหนวยงาน 

 

2.1.1รับแจงขาวสารจากสํานักงานวิทยาลัยหรือ

สาขาวิชา 

รับแจงขอมูลขาวสารจากสํานักงานคณะ 

หรือสาขาวิชาซ่ึงจะสงผานระบบ e-office 

หรือเมล หรือเอกสาร 

192 ขอมูลขาว 10   

 
2.1.2 ผานผูบริหารเพ่ือพิจารณา ดําเนินการสงเอกสารใหผูบริหารรับทราบ

เพ่ือพิจารณาขอมูลและสงประชาสัมพันธ 

192 เอกสารการอนุมัติ 10   

2.1.3 รวบรวมตรวจสอบความถูกตองของขาวสาร เม่ือไดรับขอมูลมาทําการตรวจสอบความ

ถูกตองของขอความและรูปภาพประกอบ 

192  30   

2.1.4 เขียนขาวประชาสัมพันธ เรียบเรียงเนื้อหาขาวประชาสัมพันธ 192  30   
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2.1.5 ดําเนินการลงขาวสารของคณะในระบบe -office นําเนื้อหาขาวท่ีตรวจสอบแลวลงระบบ e-

office 

192  30   

2 .1.6ส งข าวไปอนุ มั ติต อ หัวหน าสํ านักงาน และ

ประชาสัมพันธกองกลางเพ่ือพิจาณาลงวารสารแกวเจา

จอม 

 192 ขาว 5   

รวม 55 1   

รวมระยะเวลาทั้งหมด - 5 53  

 

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 

หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ เรื่องที่ตองติดตอ ความถี่ 

3.1 ฝายประชาสัมพันธ กองกลาง / นักประชาสัมพันธ - สงขาวประชาสัมพันธ ใหฝายประชาสัมพันธ กองกลางทางกองกลางเพ่ือประชาสัมพันธลงแกวเจาจอม 

- ประสานงานขาวสารกิจกรรม/โครงการตางๆ 

ทุกวัน 

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมตํ่ากวาปริญญาตรี 

4.2 ประสบการณทํางาน :    มีประสบการณดานการประชาสัมพันธในสถานศึกษา ไมนอยกวา 1 ป 
 

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน ….… นาที/ ….5 ชั่วโมง/ ....53.. วัน 

 

 

ลงนาม          นายตรีวนัส  กอนทองคํา   ลงนาม        นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน   ลงนาม   อาจารยปรเมษฐ   แสงออน 

ตําแหนง        เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ    ตําแหนง       หัวหนาสํานักงาน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดทํา       ผูควบคุม                                          ผูอนุมัต ิ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก .........การเขียนขาวประชาสมัพันธ............. 

ช่ือ ............นายตรีวนัส............... นามสกุล ....................กอนทองคํา.......................   รหัสเอกสาร   WI – CIM – PA – PR - 02 

งาน .............ประชาสัมพันธ............................... กิจกรรมหลัก ..............การเขียนขาวประชาสัมพันธ……...................................  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ..........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล .......แสงออน.......  ตําแหนง .......รองคณบดีฝายบริหาร........ 

แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช .................................... 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการเขียนขาวประชาสัมพันธ 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการเขียนขาวประชาสัมพันธ 
 

2. ขอบเขตงาน 

     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเขียนขาวประชาสัมพันธ 

    ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 รับแจงขาวสารจากสํานักงานคณะหรือสาขาวิชา 

 รับแจงขอมูลขาวสารจากสํานักงานคณะ หรือสาขาวิชา ซ่ึงจะสงผานระบบ e-office หรือเมล หรือเอกสาร 

    3.2 ผานผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

 ดําเนินการสงเอกสารใหผูบริหารรับทราบเพ่ือพิจารณาขอมูลและสงประชาสัมพันธ 

    3.3 รวบรวมตรวจสอบความถูกตองของขาวสาร 

 เม่ือไดรับขอมูลมาทําการตรวจสอบความถูกตองของขอความและรูปภาพประกอบ 

    3.4 เขียนขาวประชาสัมพันธ 

 เรียบเรียงเนื้อหาขาวประชาสัมพันธ 

    3.5 ดําเนินการลงขาวสารของคณะในระบบ e -office 

 นําเนื้อหาขาวท่ีตรวจสอบแลวลงระบบ e-office 

     3.6 สงขาวไปอนุมัติตอประชาสัมพันธกองกลาง      
 

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

 

 

 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 02) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน ................2................ หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....-..... นาที/ .......5...... ช่ัวโมง/ ...........53...... วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............แบบฟอรม 

ลงนาม นายตรีวนัสกอนทองคํา                   ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน       ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน   

    ตําแหนง ประชาสัมพันธ                         ตําแหนง  หัวหนาสํานักงาน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา       ผูควบคุม                ผูอนุมัติ 
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ฝายประชาสัมพันธ ธุรการคณะ คณบดี ฝายประชาสัมพันธกองกลาง นาที ชม. วัน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

รับแจ้งข่าวสารจากสํานักงานคณะหรือ

สาขาวิชา

ผ่านผู้บริหารเพื�อพิจารณา

รวบรวมตรวจสอบความถูกต้องของ

ข่าวสาร

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์

ดําเนินการลงข่าวสารของคณะในระบบ 

 e -office

ส่งข่าวไปอนุมัติต่อประชาสัมพันธ์

กองกลาง

10

10

30

30

30

5

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ข้อมูลข่าว

ข่าว

55 1

หมายเหตุ ผูจัดทํา  นายตรีวนัส  กอนทองคํา ผู้อนุมัติ อาจารยปรเมษฐ  แสงออน

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ประชาสัมพันธ) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป 

      (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

รอยละ 100 ขาว

ประชาสัมพันธ

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ผูควบคุม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน

ข้อมูลข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ลง e-office




เอกสารการอนุมัติ

ความถูกต้องของข้อมูลข่าว

ความถูกต้องของข้อมูลข่าว

ข้อมูลข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ลง e-office

ตัวชี้วัด (KQI) 

ขาวประชาสัมพันธ

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝาย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....ประชาสัมพันธ....      กิจกรรมหลัก ...การเขียนขาวประชาสัมพันธ ....        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ....53........วัน....5......... ชั่วโมง.......-.......นาที

ขั�นตอน กิจกรรมรอง สํานักงานคณะ /สาขาวิชา
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์ เวลา

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เปาหมาย ผลลัพธ

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

แจ้งข่าวสาร

ตรวจสอบ

   ออกเลข                 

เอกสาร

   รวบรวมข้อมูลข่าวสาร

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบ /

อนมุัติ

รับเรื�อง
พิจารณา /

สั�งการ

ดําเนินการประชาสมัพันธ์

NO

NO

NO

YES

YES

YES

ดําเนินการลงข่าวสารของคณะ

ในระบบ  e -office
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2.3 การประชาสัมพันธรบันักศึกษา/ภายใน-ภายนอก 

ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 

                           งานประชาสัมพันธ 

ชื่อ …………นายตรีวนัส …………………………………………………………….........  นามสกุล ...............กอนทองคํา.............................................................. รหัสเอกสาร JD CIM – PA – PR - 03 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  ประชาสัมพันธ........................................................... กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธรับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก.............. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ..........อ ปรเมษฐ....................................... นามสกุล ………แสงออน…………………………………………….…………….  ตําแหนง ……………รองคณบดีฝายบริหาร…………………………. 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การประชาสมัพันธรับนักศึกษา/

ภายใน-ภายนอก 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติ  แผนการประชาสัมพันธ

ประจําหนวยงาน 

 

 

2.1.1 รับขอมูลการรับนักศึกษาจากฝายวิชาการ รับแจงขอมูลการรับนักศึกษาจากฝาย

วิชาการวิทยาลัย ซ่ึงจะสงผานระบบ e-

office หรือเมล หรือเอกสาร 

12 ขอมูลการรับ

นักศึกษา 

10   

 2.1.2 นําขอมูลขึ้นระบบ e-office และเว็บไซตวิทยาลัย จัดรูปแบบขอมูลลงระบบ e-office เพ่ือ

เปนการประชาสัมพันธภายในและเว็บไซต

วิทยาลัยเพ่ือประชาสัมพันธภายนอก 

12 ประชาสัมพันธรับ

นักศึกษา 

30   

รวม 40    

รวมระยะเวลาทั้งหมด - 1 1  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 
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หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ เรื่องที่ตองติดตอ ความถี่ 

หนวยงานภายนอก สั่งทําสื่อประชาสมัพันธ  

   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมตํ่ากวาปริญญาตรี 

4.2 ประสบการณทํางาน :    มีประสบการณดานการประชาสัมพันธในสถานศึกษา ไมนอยกวา 1 ป 
 

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน …..…. นาที/ ....1.... ชั่วโมง/ ....1.... วัน 

 

 

ลงนาม          นายตรีวนัส  กอนทองคํา   ลงนาม        นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน   ลงนาม   อาจารยปรเมษฐ   แสงออน 

ตําแหนง        เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ    ตําแหนง       หัวหนาสํานักงาน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดทํา       ผูควบคุม                                          ผูอนุมัต ิ



72 
 

 

 

คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

  กิจกรรมหลัก ....การประชาสัมพันธรับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก... 

ช่ือ ............นายตรีวนัส............... นามสกุล ....................กอนทองคํา.......................   รหัสเอกสาร   WI – CIM – PA – PR - 03 

งาน .............ประชาสัมพันธ............................... กิจกรรมหลัก ...........การประชาสัมพันธรับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก...........  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ..........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล .......แสงออน.......  ตําแหนง .......รองคณบดีฝายบริหาร........ 

แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช .................................... 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการประชาสัมพันธรับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธรับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก 
 

2. ขอบเขตงาน 

     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธรับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก 

    ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 รับขอมูลการรับนักศึกษาจากฝายวิชาการ 

 รับแจงขอมูลการรับนักศึกษาจากฝายวิชาการคณะ ซ่ึงจะสงผานระบบ e-office หรือเมล หรือเอกสาร 

    3.2 นําขอมูลขึ้นระบบ e-office และเว็บไซตคณะ 

 จัดรูปแบบขอมูลลงระบบ e-office เพ่ือเปนการประชาสัมพันธภายในและเว็บไซตคณะเพ่ือประชาสัมพันธภายนอก 

      
 

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

 

 

 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 03) 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน ................2................ หนวยงาน 

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

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............แบบฟอรม 
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ลงนาม นายตรีวนัสกอนทองคํา                   ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน       ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน   

    ตําแหนง ประชาสัมพันธ                         ตําแหนง  หัวหนาสํานักงาน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา       ผูควบคุม                ผูอนุมัติ 
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ฝายวิชาการ ฝายประชาสัมพันธ นาที ชม. วัน




1.

2.




รับข้อมูลการรับนักศึกษาจากฝ่ายวิชาการ

นําข้อมูลขึ�นระบบ e-office และเว็บไซต์

คณะ




10

30




ร้อยละ 100




การ

ประชาสัมพันธ์

รับนักศึกษา

40

หมายเหตุ ผูจัดทํา  นายตรีวนัส  กอนทองคํา ผู้อนุมัติ อาจารยปรเมษฐ  แสงออน

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ประชาสัมพันธ) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป 

      (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)




การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา

ตัวชี้วัด (KQI) 

การประชาสัมพันธรับ

นักศึกษา

รอยละ 100 การ

ประชาสัมพันธ

รับนักศึกษา1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป




ข้อมูลการรับนักศึกษา




ความถูกต้องของข้อมูล

ผูควบคุม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝาย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....ประชาสัมพันธ....      กิจกรรมหลัก ...การประชาสัมพันธรับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก ....        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .......1.....วัน........1...... ชั่วโมง......-.......นาที

ขั�นตอน กิจกรรมรอง บุคคลภายในคณะ/ภายนอก
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์ เวลา

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เปาหมาย ผลลัพธ

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

แจ้งข้อมูลรับนักศึกษา รับขอ้มูลการรับนักศึกษา

จัดรูปแบบขอ้มูลลงระบบ e-

office และเว็บไซต์
ทราบข้อมูล
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2.4 การถายรูปกิจกรรม 

ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

                          งานประชาสัมพนัธ 

ชื่อ …………………นายตรีวนัส   ...........…………………………………………………….........  นามสกุล ............กอนทองคํา............................................ รหัสเอกสาร JD CIM – PA – PR - 04 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  ประชาสัมพันธ........................................................... กิจกรรมหลัก การถายรูปกิจกรรม............................................................ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ...........อ ปรเมษฐ...................................... นามสกุล ……แสงออน……………………………………………….…………….  ตําแหนง …………………รองคณบดีฝายวิชาการ………………………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การถายรูปกิจกรรม 

- หนวยนับ : กิจกรรม 

- สถิติปฏิทินกิจกรรม 

 

2.1.1 รับแจงปฏิทินกิจกรรม รับแจงปฏิทินกิจกรรมจากคณบดี รอง

คณบดี และหัวหนาสาขาวิชา 

192  10   

 

2.1.2 ถายรูปตามงานกิจกรรมท่ีไดรับแจง  192  30   

2.1.3 นํารูปท่ีถายลงเครื่องคอมพิวเตอร เม่ือดําเนินการถายรูปเรียบรอยแลวนําลง

เครื่องคอมพิวเตอร แยกจัดเก็บใหพรอม

ตอการใชงานตอไป 

 

192 รูปกิจกรรม 10   

รวม 50    

รวมระยะเวลาทั้งหมด - 6 22  
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3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 

หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ เรื่องที่ตองติดตอ ความถี่ 

หนวยงานภายใน สถานท่ีและกําหนดการการจัดกิจกรรม ทุกกิจกรรม 

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมตํ่ากวาปริญญาตรี 

4.2 ประสบการณทํางาน :    มีประสบการณดานการประชาสัมพันธในสถานศึกษา ไมนอยกวา 1 ป 
 

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน ......นาที/ ......6.. ชั่วโมง/ ...22..... วัน 

 

 

ลงนาม          นายตรีวนัส  กอนทองคํา   ลงนาม        นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน   ลงนาม   อาจารยปรเมษฐ   แสงออน 

ตําแหนง        เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ    ตําแหนง       หัวหนาสํานักงาน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดทํา       ผูควบคุม                                          ผูอนุมัต ิ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

  กิจกรรมหลัก ……...การถายรูปกิจกรรม…….. 

ช่ือ ............นายตรีวนัส............... นามสกุล ....................กอนทองคํา.......................   รหัสเอกสาร   WI – CIM – PA – PR - 04 

งาน .............ประชาสัมพันธ............................... กิจกรรมหลัก ..........................การถายรูปกิจกรรม..............................................  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ..........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล .......แสงออน.......  ตําแหนง .......รองคณบดีฝายบริหาร........ 

แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช .................................... 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการถายรูปกิจกรรม 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการถายรูปกิจกรรม 
 

2. ขอบเขตงาน 

     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการถายรูปกิจกรรม 

    ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 รับแจงปฏิทินกิจกรรม 

 รับแจงปฏิทินกิจกรรมจากคณบดี รองคณบดี และหัวหนาสาขาวิชา 

    3.2 ถายรูปตามงานกิจกรรมท่ีไดรับแจง 

     3.3 นํารูปท่ีถายลงเครื่องคอมพิวเตอร 

 เม่ือดําเนินการถายรูปเรียบรอยแลวนําลงเครื่องคอมพิวเตอรพรอมใชงานตอไป 

      
 

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

 

 

 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 04) 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน ..............2.................. หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....-...... นาที/ .......6....... ช่ัวโมง/ .........22........ วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............แบบฟอรม 
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ลงนาม นายตรีวนัสกอนทองคํา                   ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน       ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน   

    ตําแหนง ประชาสัมพันธ                         ตําแหนง  หัวหนาสํานักงาน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา       ผูควบคุม                ผูอนุมัติ 
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ผูบริหาร ฝายประชาสัมพันธ นาที ชม. วัน




1.

2.

3.




รับแจ้งปฏิทินกิจกรรม

ถ่ายรูปตามงานกิจกรรมที�ได้รับแจ้ง

นํารูปที�ถ่ายลงเครื�องคอมพิวเตอร์




10

30

10




ร้อยละ 100




รูปถ่าย

50

หมายเหตุ ผูจัดทํา  นายตรีวนัส  กอนทองคํา ผู้อนุมัติ อาจารยปรเมษฐ  แสงออน

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ประชาสัมพันธ) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป 

      (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)




รูปถ่าย

ตัวชี้วัด (KQI) 

รูปถาย

รอยละ 100 รูปถาย

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป




ปฏิทินกิจกรรม

ผูควบคุม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝาย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....ประชาสัมพันธ....      กิจกรรมหลัก ..การถายรูปกิจกรรม ....        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .......22.....วัน.......6........ ชั่วโมง......-.......นาที

ขั�นตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์ เวลา

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เปาหมาย ผลลัพธ

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

แจ้งปฎิทินกิจกรรม รับแจ้งปฏิทินกิจกรรม

ถ่ายรูปตามงานกิจกรรมที�

ได้รับแจ้ง

นํารูปลงเคร่ืองคอมพิวเตอร
พรอมใชงานตอไป
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2.5 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

ใบพรรณาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

                         งานประชาสัมพนัธ 

ชื่อ …………………….………….……นายตรีวนัส…………………............................  นามสกุล .......................................................กอนทองคํา......................................................... รหัสเอกสาร JD CIM – PA – PR - 05 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป.....................................................................  งาน  ประชาสัมพันธ.................................................................... กิจกรรมหลัก การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ............................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ...อาจารยปรเมษฐ........... นามสกุล …………แสงออน………………………………………….…………….  ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร………………………………………..……………………… 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติ  แผนการประชาสัมพันธ

ประจําหนวยงาน 

 

2.1.1 รับนโยบายจากผูบริหาร – อาจารย - ประชุมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  

- รับนโยบายจากท่ีประชุมไปดําเนินการ

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

12 - โครงการ 

- บันทึกขอความ 

 4  

 

2.1.2 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ -รวบรวมขอมูลท่ีตองการเผยแพร 

-ออกแบบลงสื่อท่ีตองการ เชน แผน

โปสเตอร แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ 

-ตรวจสอบความถูกตอง 

12    

 

1 

1 

 

1 

2.1.3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ -ดําเนินการจัดพิมพ 

-เผยแพรเอกสาร 

12 สื่อประชาสัมพันธ 

เชน แผนโปสเตอร 

แผนพับ ใบปลิว 

ฯลฯ 

  1 

1 

รวม  4 5  
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รวมระยะเวลาทั้งหมด - 4 68  

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 

หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ เรื่องที่ตองติดตอ ความถี่ 

หนวยงานภายนอก จัดพิมพ โปสเตอร แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ หนวยงานภายนอก 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมตํ่ากวาปริญญาตรี 

4.2 ประสบการณทํางาน :    มีประสบการณดานการประชาสัมพันธในสถานศึกษา ไมนอยกวา 1 ป 
 

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน ....... นาที/ 4 ชั่วโมง/ 68 วัน 

 

 

ลงนาม          นายตรีวนัส  กอนทองคํา   ลงนาม        นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน   ลงนาม   อาจารยปรเมษฐ   แสงออน 

ตําแหนง        เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ    ตําแหนง      หัวหนาสํานักงาน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดทํา       ผูควบคุม                                          ผูอนุมัต ิ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

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

ช่ือ ............นายตรีวนัส............... นามสกุล ....................กอนทองคํา.......................   รหัสเอกสาร   WI – CIM – PA – PR - 05 

งาน .............ประชาสัมพันธ............................... กิจกรรมหลัก ....................การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ.......................................  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ..........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล .......แสงออน.......  ตําแหนง .......รองคณบดีฝายบริหาร........ 

แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช .................................... 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

2. ขอบเขตงาน 

     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

    ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหาร 

- ดําเนินการเขียนโครงการ  

- ทําบันทึกขออนุมัติโครงการจากผูบริหาร 

     3.2 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ 

 -รวบรวมขอมูลท่ีตองการเผยแพร 

-ออกแบบลงสื่อท่ีตองการ เชน แผนโปสเตอร แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ 

-ตรวจสอบความถูกตอง 

     3.3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

      -ดําเนินการจัดพิมพ 

-เผยแพรเอกสาร 
 

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

 

 

 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 06) 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน ..............2............ หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน .....-..... นาที/ .......5....... ช่ัวโมง/ ........68......... วัน  
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7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............แบบฟอรม 

 

 

ลงนาม นายตรีวนัสกอนทองคํา                   ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน       ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน   

    ตําแหนง ประชาสัมพันธ                         ตําแหนง  หัวหนาสํานักงาน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา       ผูควบคุม                ผูอนุมัติ 
 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายประชาสัมพันธ ผูบริหาร นาที ชม. วัน




1.

2.

3.




เขียนโครงการเพื�อขออนุมัติจากผู้บริหาร

ออกแบบสื�อประชาสัมพันธ์

จัดทําสื�อประชาสัมพันธ์




4




1

1

1

1

1




ร้อยละ 100

ร้อยละ 100




โครงการการ

ดําเนินงาน

สื�อ

ประชาสัมพันธ์

4 5

หมายเหตุ ผูจัดทํา  นายตรีวนัส  กอนทองคํา ผู้อนุมัติ อาจารยปรเมษฐ  แสงออน

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ประชาสัมพันธ) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป 

      (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)




ตัวโครงการ

สื�อประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด (KQI) 

สื่อประชาสัมพันธ

รอยละ 100 สื่อ

ประชาสัมพันธ

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป




เอกสารโครงการ

บันทึกข้อความ

ข้อมูลที�ต้องการเผยแพร่

สื�อที�ดําเนินการจัดทํา




ความถูกต้องของข้อมูล

ความถูกต้องของข้อมูล

ผูควบคุม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝาย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....ประชาสัมพันธ....      กิจกรรมหลัก ...การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ....        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....68......วัน......5...... ชั่วโมง......-........นาที

ขั�นตอน กิจกรรมรอง บุคคลภายในคณะ/ภายนอก
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์ เวลา

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เปาหมาย ผลลัพธ

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เขียนโครงการ

ทําบนัทึกขออนุมัติ

พิจารณา /

สั�งการ

รวบรวมขอมูลที่ตองการเผยแพร

NO

YES

ดาํเนินการจัดทาํสื�อ

ประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ข้อมูล

ตรวจสอบความถูกตอง

ออกแบบลงส่ือที่ตองการ เชน แผน
โปสเตอร แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ
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2.6 การตอบคําถามเบื้องตนผูมาตดิตอ 

 

ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

                               งานประชาสัมพันธ 

ชื่อ …………………นายตรีวนัส …………………………………………………….........  นามสกุล ................กอนทองคํา……………………………....................................... รหัสเอกสาร JD CIM – PA – PR - 06 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  ประชาสัมพันธ........................................................... กิจกรรมหลัก การตอบคําถามเบื้องตนผูมาติดตอ..................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ .......อ. ปรเมษฐ.......................................... นามสกุล ………………แสงออน…………………………………….…………….  ตําแหนง ………………รองคณบดีฝายบริหาร……………………. 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การตอบคําถามเบื้องตนผูมา

ติดตอ 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติ  ยอนหลัง 6 เดือน 

2.1.1 รับขอมูลผูมาติดตอ สอบถามความตองการของผูมาติดตอรับ

บริการ 

240 ขอมูลความ

ตองการ 

5   
 

2.1.2 ตอบคําถามเบื้องตนผูมาติดตอ ใหขอมูลเบื้องตนผูมาติดตอ  240  10    

2.1.3 สงตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สงตอผูรับบริการไปยังฝายท่ีเกี่ยวของหรือ

บุคคลท่ีตองการติดตอ 

240 ตอบคําถาม

เบื้องตนผูมาติดตอ 

5    

รวม 20    

รวมระยะเวลาทั้งหมด - 3 11  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 

หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ เรื่องที่ตองติดตอ ความถี่ 
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หนวยงานภายในท่ีเกี่ยวของ งานวิชาการ / งานรับนักศึกษา / ขอมูลสาขา  

   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมตํ่ากวาปริญญาตรี 

4.2 ประสบการณทํางาน :    มีประสบการณดานการประชาสัมพันธในสถานศึกษา ไมนอยกวา 1 ป 
 

 

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน  ...นาที/ ..3.... ชั่วโมง/ ..11.... วัน 

 

 

ลงนาม          นายตรีวนัส  กอนทองคํา   ลงนาม        นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน   ลงนาม   อาจารยปรเมษฐ   แสงออน 

ตําแหนง        เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ    ตําแหนง       หัวหนาสํานักงาน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดทํา       ผูควบคุม                                          ผูอนุมัต ิ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

  กิจกรรมหลัก …………การตอบคําถามเบือ้งตนผูมาติดตอ……….... 

ช่ือ ............นายตรีวนัส............... นามสกุล ....................กอนทองคํา.......................   รหัสเอกสาร   WI – CIM – PA – PR - 06 

งาน .............ประชาสัมพันธ............................... กิจกรรมหลัก ...................การตอบคําถามเบ้ืองตนผูมาติดตอ.............................  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ..........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล .......แสงออน.......  ตําแหนง .......รองคณบดีฝายบริหาร........ 

แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช .................................... 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการตอบคําถามเบ้ืองตนผูมาติดตอ 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการตอบคําถามเบ้ืองตนผูมาติดตอ 
 

2. ขอบเขตงาน 

     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตอบคําถามเบ้ืองตนผูมาติดตอ 

    ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 รับขอมูลผูมาติดตอ 

สอบถามความตองการของผูมาติดตอรับบริการ      

     3.2 ตอบคําถามเบื้องตนผูมาติดตอ 

 ใหขอมูลเบื้องตนผูมาติดตอ 

     3.3 สงตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

สงตอผูรับบริการไปยังฝายท่ีเกี่ยวของหรือบุคคลท่ีตองการติดตอ 

      
 

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

 

 

 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 07) 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน ..............2................ หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน .....-..... นาที/…......3....... ช่ัวโมง/.........11.......... วัน  
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7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............แบบฟอรม 

 

 

ลงนาม นายตรีวนัสกอนทองคํา                   ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน       ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน   

    ตําแหนง ประชาสัมพันธ                         ตําแหนง  หัวหนาสํานักงาน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา       ผูควบคุม                ผูอนุมัติ 
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ฝายประชาสัมพันธ ฝายที่เกี่ยวของ นาที ชม. วัน




1.

2.

3.




รับข้อมูลผู้มาติดต่อ

ตอบคําถามเบื�องต้นผู้มาติดต่อ

ส่งต่อหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง




5

10

5




ร้อยละ 100




คําตอบ

20

หมายเหตุ ผูจัดทํา  นายตรีวนัส  กอนทองคํา ผู้อนุมัติ อาจารยปรเมษฐ  แสงออน

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ประชาสัมพันธ) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป 

      (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)




ข้อมูลความต้องการ

การตอบคําถามเบื�องต้น

ตัวชี้วัด (KQI) 

การตอบคําถามเบื้องตน

รอยละ 100 คําตอบ

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป




ข้อมูลความต้องการ

ข้อมูลในการตอบ




ความถูกต้องของข้อมูล

ผูควบคุม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝาย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....ประชาสัมพันธ....      กิจกรรมหลัก ...การตอบคําถามเบื้องตนผูมาติดตอ ....        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....11.......วัน......3....... ชั่วโมง.......-.......นาที

ขั�นตอน กิจกรรมรอง บุคคลภายในคณะ/ภายนอก
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์ เวลา

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เปาหมาย ผลลัพธ

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ติดต่อสอบถาม

ผูต้ดิต่อได้รับคาํตอบเรียบร้อย

ดาํเนินการตอบคาํถาม

ผูม้าตดิต่อ

ตอบได ้

ตอบไม่ได ้
ตอบคําถามเบื �องต้น
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2.7 การประชาสัมพันธบนเว็บไซต 

ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

                      งานประชาสัมพันธ 

ชื่อ ………………………นายตรีวนัส ……………………………………………….........  นามสกุล ................กอนทองคํา............................................................. รหัสเอกสาร JD CIM – PA – PR - 07 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  ประชาสัมพันธ........................................................... กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธบนเว็บไซต............................................ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ......อ ปรเมษฐ........................................... นามสกุล ……………แสงออน……………………………………….…………….  ตําแหนง ……………รองคณบดีฝายบริหาร………………………………………. 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การประชาสัมพันธบนเว็บไซต 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติ  ยอนหลัง 6 เดือน 

2.1.1 รับแจงขาวสาร ขอมูลตางๆจากสํานักงานหรือ

สาขาวิชาภายในวิทยาลัย ท่ีตองการประชาสัมพันธ 

รับแจงขอมูลขาวสารจากสํานักงาน หรือ

สาขาวิชาซ่ึงจะสงผานระบบ e-office 

หรือเมล หรือเอกสาร 

274 

 

ขอมูล 10   

 

2.1.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล / รูปภาพ

กิจกรรม 

เม่ือไดรับขอมูลมาทําการตรวจสอบความ

ถูกตองของขอความและรูปภาพประกอบ 

274 

 

  1  

รวม 10 1   

รวมระยะเวลาทั้งหมด (ตอป) - 5 

 

45  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 

หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ เรื่องที่ตองติดตอ ความถี่ 
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สวนกลาง / สาขาวิชา / เจาของโครงการ เรื่องตางๆท่ีตองการลง  

หัวหนาสํานักงาน / รองคณบดีฝายบริหาร ตรวจสอบความถูกตอง   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมตํ่ากวาปริญญาตรี 

4.2 ประสบการณทํางาน :    มีประสบการณดานการประชาสัมพันธในสถานศึกษา ไมนอยกวา 1 ป 
 

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน ..... นาที/ ....5....ชั่วโมง/ ....45... วัน 

 

 

 

ลงนาม          นายตรีวนัส  กอนทองคํา   ลงนาม        นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน   ลงนาม   อาจารยปรเมษฐ   แสงออน 

ตําแหนง        เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ    ตําแหนง       หัวหนาสํานักงาน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดทํา       ผูควบคุม                                          ผูอนุมัต ิ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

  กิจกรรมหลัก …………การประชาสัมพันธบนเว็บไซต……….... 

ช่ือ ............นายตรีวนัส............... นามสกุล ....................กอนทองคํา.......................   รหัสเอกสาร   WI – CIM – PA – PR – 06 

งาน .............ประชาสัมพันธ............................... กิจกรรมหลัก ..................การประชาสัมพันธบนเว็บไซต......................................  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ..........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล .......แสงออน.......  ตําแหนง .......รองคณบดีฝายบริหาร........ 

แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช .................................... 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการประชาสัมพันธบนเว็บไซต 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธบนเว็บไซต 
 

2. ขอบเขตงาน 

     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธบนเว็บไซต 

    ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 รับแจงขาวสาร ขอมูลตางๆจากสํานักงานคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะ ท่ีตองการประชาสัมพันธ 

รับแจงขอมูลขาวสารจากสํานักงานคณะ หรือสาขาวิชา ซ่ึงจะสงผานระบบ e-office หรือเมล หรือเอกสาร      

     3.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล / รูปภาพกิจกรรม 

 เม่ือไดรับขอมูลมาทําการตรวจสอบความถูกตองของขอความและรูปภาพประกอบ 

     3.3 ดําเนินการลงขอมูลหรือขาวประชาสัมพันธบนเว็ปไซดของคณะ 

 นําเนื้อหาขาวหรือขอมูลท่ีตรวจสอบแลวลงประชาสัมพันธในเว็ปไซดของคณะ 

      
 

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

 

 

 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 08) 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน ................2................ หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน .....-..... นาที/….....5........ ช่ัวโมง/…........45........ วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............แบบฟอรม 
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ลงนาม นายตรีวนัสกอนทองคํา                   ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน       ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน   

    ตําแหนง ประชาสัมพันธ                         ตําแหนง  หัวหนาสํานักงาน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา       ผูควบคุม                ผูอนุมัติ 
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ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานคณะ/สาขาวิชา นาที ชม. วัน




1.

2.

3.




รับแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่างๆจาก

สํานักงานคณะหรือสาขาวิชาภายใน

คณะ ที�ต้องการประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล / 

รูปภาพกิจกรรม

ดําเนินการลงข้อมูลหรือข่าว

ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซด์ของคณะ




10

30




1




ร้อยละ 100

ร้อยละ 100




ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูล

40 1

หมายเหตุ ผูจัดทํา  นายตรีวนัส  กอนทองคํา ผู้อนุมัติ อาจารยปรเมษฐ  แสงออน

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ประชาสัมพันธ) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป 

      (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)




ข้อมูลข่าวสาร

ความถูกต้องของข้อมูลที�

ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

ตัวชี้วัด (KQI) 

ความถูกตองของขอมูลที่

ประชาสัมพันธบนเว็บไซต

รอยละ 100 ขอมูล

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป




ข้อมูลหรือข่าวสาร

ข้อมูลหรือข่าวประชาสัมพันธ์

บนเว็ปไซด์ของคณะ




ความถูกต้องของข้อมูลหรือ

ข่าวสาร

ความถูกต้องของข้อมูลหรือ

ข่าวสาร

ความถูกต้องของข้อมูล

ผูควบคุม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝาย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....ประชาสัมพันธ....      กิจกรรมหลัก ...การประชาสัมพันธบนเว็บไซต ....        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....45.......วัน......5....... ชั่วโมง.......-.......นาที

ขั�นตอน กิจกรรมรอง บุคคลภายในคณะ/ภายนอก
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์ เวลา

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เปาหมาย ผลลัพธ

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

แจ้งข่าวสาร/ข้อมูลต่างๆ

ตรวจสอบ

   รวบรวมข้อมูลข่าวสาร

ดําเนินการลงข้อมูลหรือข่าว

ประชาสัมพันธ์

YES

NO

ทราบข้อมูล
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3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

               3.1 การซอมบํารุงฮารแวร   

                 

     ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 

 

งานIT / โสตฯ 

ช่ือ ชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลกั การซอมบํารุงฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ............... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผดิชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักทีร่ับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน ความถ่ี ปริมาณ/

คุณภาพ 

นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การซอมบํารุงฮารดแวร/ 

ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ 

-หนวยนับ : เครื่อง 

- สถิติ  ยอนหลัง 6 เดือน 

2.1.1 ตรวจสอบรายการซอม ตรวจสอบรายละเอียดตามใบแจง

รายการซอมบํารุง เชน ช่ือผูแจง 

อาคาร หอง และอาการที่แจง  

200 

ครั้ง/ป 

ใบแจงรายการ

ซอมบํารุง  

3 - -  

2.1.2 วิเคราะหอาการเสียเบ้ืองตน วิเคราะหอาการเสียเบ้ืองตนตาม 200 ใบแจงรายการ 25 - - 
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 รายการที่แจงมาวาเกิดจากฮารดแวร 

หรือ ซอฟตแวร และเขียนอาการที่

พบลงใบแจงซอมบํารุง  

ครั้ง/ป ซอมบํารุง  

2.1.3 สํารองขอมูล เมื่อวิเคราะหอาการเสียไดแลว  ก็

ดําเนินการสํารองขอมูลไวเพ่ือ

ปองกันความเสียหายของขอมูล 

200 

ครั้ง/ป 

 30 - - 

2.1.4 กรณีเกดิจาก ฮารดแวร       

       2.1.4.1 วิเคราะหอุปกรณที่มีปญหา วิเคราะหอุปกรณที่เกิดปญหาวา

สามารถซอมไดหรือไมหรือตองหา

อุปกรณช้ินใหมมาทดแทน 

50 

ครั้ง/ป 

 25 - - 

       2.1.4.2 เปลี่ยนอุปกรณภายนอกเคส อุปกรณภายนอกเคส เชน เมาส 

คียบอรด สายสัญญาณจอภาพ 

จอภาพ เปนตน 

50 

ครั้ง/ป 

 10 - - 

       2.1.4.3 เปลี่ยนอุปกรณภายในเคส อุปกรณภายในเคส เชน เมนบอรด 

การดจอ แรม ถานไบออส ฮารดดิส 

เปนตน 

50 

ครั้ง/ป 

 20 - - 

2.1.5 กรณีเกดิจาก ซอฟตแวร       

       2.1.5.1 วิเคราะหอาการวาเกิดจากเครื่อง

ติดไวรัส  การทํางานของระบบปฏิบัติการ หรือ

การทํางานของโปรแกรมที่ใชงานผิดพลาด 

ทดสอบเปดโปรแกรมหรือเช็คจากโพ

รเซสวามีการทาํงานแบบผิดปกติ

หรือไม  

200 

ครั้ง/ป 

 20 - - 

2.1.5.2 แกปญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส เช็คการทํางานของแอนต้ีไวรัส

และอัฟเดทฐานขอมูลของแอนต้ี

200 

ครั้ง/ป 

 20 - - 
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ไวรัส พรอมทําการแสกนและคลีน

ไวรัสทิ้ง 

       2.1.5.3 แกปญหาการทํางานของโปรแกรม

ที่ผิดพลาด 

ดําเนินการถอนโปรแกรมน้ันออก

และทําการติดต้ังโปรแกรมเขาไปใหม 

200 

ครั้ง/ป 

 30 - - 

       2.1.5.4 แกปญหาการทํางานของ

ระบบปฏิบัติการผิดพลาด 

- ติดต้ังระบบปฏิบัติการผาน

แผนโปรแกรม 

- ติดต้ังโปรแกรมชุดสํานักงาน 

- ติดต้ังโปรแกรมยูทิลิต้ี 

200 

ครั้ง/ป 

 - 3 - 

       2.1.5.5 ตรวจสอบหลังการแกไข - ทดสอบหลังดําเนินการแกไข 

- เขียนบันทึกลงใบแจงซอมบํารุง วา

ดําเนินการทําสิ่งใดลงไปบาง และ

บันทึกขอมูลเบ้ืองตนเชน เลข

ครุภัณฑ ย่ีหอ รุน เปนตน 

200 

ครั้ง/ป 

 10 - - 

2.1.6  คืนกลบัขอมูลที่สํารองไวในขั้นตอนแรก นําขอมูลที่สํารองไวในตอนแรกคืน

กลับหลังดําเนินการแกไขเสรจ็

เรียบรอยแลว 

200 

ครั้ง/ป 

คอมพิวเตอรที่

ผานการแกไข 

ตรวจสอบและ

พรอมใชงาน 

30 - - 

รวม 43 6 -  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 28 1 172  
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ 

ช่ือ ........นายชอม........................ นามสกุล ............สุกปลั่ง.........................   รหัสเอกสาร   WI - CIM - GA - IT - 04 

งาน ..............เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ.... กิจกรรมหลัก ..การซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ…… 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ …อาจารยปรเมษฐ………… นามสกุล ……แสงออน…. ตําแหนง ......รองคณบดีฝายบริหาร.... 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ 

2. ขอบเขตงาน 

 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 ตรวจสอบรายการซอม 

- ตรวจสอบรายละเอียดตามใบแจงรายการซอมบํารุง เชน ช่ือผูแจง อาคาร หอง และอาการที่แจง 

     3.2 วิเคราะหอาการเสียเบ้ืองตน 

- วิเคราะหอาการเสียเบ้ืองตนตามรายการที่แจงมาวาเกิดจากฮารดแวร หรือ ซอฟตแวร และเขียนอาการที่พบลง

ใบแจงซอมบํารุง 

     3.3 สํารองขอมูล 

- เมื่อวิเคราะหอาการเสียไดแลว  ก็ดําเนินการสํารองขอมูลไวเพ่ือปองกันความเสียหายของขอมูล 

     3.4 กรณีเกิดจาก ฮารดแวร 

3.4.1 วิเคราะหอุปกรณที่มีปญหา 

- วิเคราะหอุปกรณที่เกิดปญหาวาสามารถซอมไดหรือไมหรือตองหาอุปกรณช้ินใหมมาทดแทน 

           3.4.2 เปลี่ยนอุปกรณภายนอกเคส 

- อุปกรณภายนอกเคส เชน เมาส คียบอรด สายสัญญาณจอภาพ จอภาพ เปนตน 

           3.4.3 เปลี่ยนอุปกรณภายในเคส 

- อุปกรณภายในเคส เชน เมนบอรด การดจอ แรม ถานไบออส ฮารดดิส เปนตน 

      3.5 กรณีเกิดจาก ซอฟตแวร 

3.5.1 วิเคราะหอาการวาเกิดจากเครื่องติดไวรัส  การทํางานของระบบปฏิบัติการ หรือการทํางานของ

โปรแกรมที่ใชงานผิดพลาด 

- ทดสอบเปดโปรแกรมหรือเช็คจากโพรเซสวามีการทํางานแบบผิดปกติหรือไม 

           3.5.2 แกปญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส 

- เช็คการทํางานของแอนต้ีไวรัสและอัฟเดทฐานขอมูลของแอนต้ีไวรัส พรอมทําการแสกนและคลีนไวรัส 

           3.5.3 แกปญหาการทํางานของโปรแกรมที่ผิดพลาด 
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   -  ดําเนินการถอนโปรแกรมน้ันออกและทําการติดต้ังโปรแกรมเขาไปใหม 

3.5.4 แกปญหาการทํางานของระบบปฏิบัติการผิดพลาด 

- ติดต้ังระบบปฏิบัติการผานแผนโปรแกรม 

- ติดต้ังโปรแกรมชุดสํานักงาน 

- ติดต้ังโปรแกรมยูทิลิต้ี 

3.6 ตรวจสอบหลังการแกไข 

- ทดสอบหลังดําเนินการแกไข 

- เขียนบันทึกลงใบแจงซอมบํารุง วาดําเนินการทําสิ่งใดลงไปบางและบันทึกขอมูลเบ้ืองตนเชน เลขครุภัณฑ ย่ีหอ 

รุน เปนตน 

     3.7คืนกลับขอมูลที่สํารองไวในขั้นตอนแรก 

- นําขอมูลที่สํารองไวในตอนแรกคืนกลับหลังดําเนินการแกไขเสร็จเรียบรอยแลว 

     
 

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

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีจํานวน ...............1................. หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 43 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .....1..........แบบฟอรม 

 

 

ลงนาม นายชอม  สุกปลั่ง             ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน    ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร   

 ผูจัดทํา       ผูควบคุม                ผูอนุมัติ 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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เจ้าหน้าที�ฝ่าย IT / โสตฯ หัวหน้าสํานักงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วัน

1

2 ตรวจสอบรายการซ่อม

3

ใบแจงรายการซอมบํารุงฯ

(FM-IT-01)

3 วิเคราะห์อาการเสียเบื�องต้น

25

4 สํารองข้อมูล

30 ความครบถวนของขอมูล

5 วิเคราะหอุปกรณที่มีปญหา

25

6 เปลี่ยนอุปกรณภายนอกเคส

10

7 เปลี่ยนอุปกรณภายในเคส

20

8 วิเคราะหอาการวาเกิดจากเครื่องติดไวรัส 

 การทํางานของระบบปฏิบัติการ หรือ

การทํางานของโปรแกรมที่ใชงานผิดพลาด 20

9 แกปญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส

20

10 แกปญหาการทํางานของโปรแกรมที่

ผิดพลาด 30

11 แกปญหาการทํางานของระบบปฏิบัติการ

ผิดพลาด 3

12 ตรวจสอบหลังการแกไข

10

ปญหาไดถูกแกไขทําให

อุปกรณพรอมสําหรับการใช

งาน

13 คืนกลับขอมูลที่สํารองไวในขั้นตอนแรก

30 ความครบถวนของขอมูล

14

คอมพิวเตอรที่ผานการแกไข

ตรวจสอบและพรอมใชงาน

รวม 43 6

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน

รวมใน 1 ป
ผูจัดทํา  ...........นายชอม  สุกปลั่ง..................

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร....)

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป 

ผูควบคุม ........อาจารยปรเมษฐ  แสงออน...........            ผูอนุมัติ  อาจารยปรเมษฐ  แสงออน

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....) ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

ตัวชี้วัด 

(KQI) 

ฐานขอมูล

ฝายบริหารงานทั่วไป     งาน เทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ      กิจกรรมหลักการซอมบํารุงฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ     ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน  .....6..... ชั่วโมง......43.......นาที

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผู้ใช้บริการ ผลลัพธ
เวลา

เปาหมายเอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์

ขั�นตอน กิจกรรมรอง

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ตรวจเช็คแบบฟอร์ม

เร่ิมตน 

สํารองข้อมูล

สิ �นสุด

แจง้ซ่อมผ่านแบบฟอรม์
FM-IT-01

วิเคราะหอาการ

วิเคราะหอาการ

เปลี�ยนอุปกรณ์

เปลี�ยนอุปกรณ์

สํารองข้อมูล

วิเคราะหอาการ

แก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหา

ตรวจเช็ค

คืนกลับข้อมูล
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   3.2 การบรกิารการเรียนการสอน 

ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

งานIT / โสตฯ 

ชื่อ นายชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

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

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การบริการการเรียนการสอน 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติ  ยอนหลัง 6 เดือน 

 

2.1.1 กรณีของหองเรียน        

        2.1.1.1 รับแจงปญหาทางโทรศัพทหรือจาก

ผูรับบริการโดยตรงในการใชงานสือ่การเรียนการสอน 

ผูรับบริการแจงปญหาเขามายัง

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

180 

ครั้ง/ป 

 5 

 

- - 

        2.1.1.2 เจาหนาท่ีดําเนินแกปญหาตามท่ีไดรับ

แจง 

รับเรื่องและรายละเอียดของปญหาท่ี

เกิดขึ้น 

180 

ครั้ง/ป 

 10 

 

- - 

        2.1.1.3 ตรวจเช็คอุปกรณพรอมอธิบายปญหาท่ี

เกิดใหผูรับบริการทราบถึงปญหา 

ตรวจสอบสาเหตุท่ีเกิดขึ้น เชน  การปด-

เปด สัญญาณการเชื่อมตอระหวางอุปกรณ 

ขั้วตอสัญญาณตางๆ ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร  

โปรเจ็คเตอรวิชวลไลเซอร 

180 

ครั้ง/ป 

หองเรียนและ

อุปกรณท่ีมี

คุณภาพพรอมใช

งานสําหรับการ

เรียนการสอน 

5 

 

- - 
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2.1.2 กรณีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร       

       2.1.2.4 ตรวจสอบอุปกรณและจัดเตรียมอุปกรณ 

คอมพิวเตอรและสื่อการเรียนการสอน ใหกับ อาจารย 

หรือ วิทยากร กอนเริ่มการอบรมหรือการสอน 

จัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร  ตรวจเช็ค

ความพรอมของไมล ลําโพง โปรเจ็คเตอร

ใหกับอาจารยหรือวิทยากร 

12 ครั้ง/

ป 

 10 - - 

       2.1.2.5 ตรวจสอบความพรอมคอมพิวเตอรของผู

อบรม 

ตรวจเช็คความพรอมของฮารดแวร เชน 

เมาส  คียบอรด หูฟง  ซอฟตแวร เชน 

ระบบปฏิบัติการ  ชุดโปรแกรมสํานักงาน 

หรือโปรแกรมท่ีใชประกอบการอบรม 

12 ครั้ง/

ป 

หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรและ

อุปกรณพรอมใช

งานสําหรับการ

เรียนการสอน 

15 - - 

       2.1.2.6 ตรวจสอบอุปกรณหลังใชงาน หลังสิ้นสุดการอบรมหรือการสอนจะ

ตรวจเช็คอุปกรณ ท่ีใชงานเสร็จเปนท่ี

เรียบรอยแลวและจัดเก็บเขา ท่ีเ พ่ือให

พรอมท่ีจะใชงานในชวงเวลาถัดไป 

12 ครั้ง/

ป 

 15 - - 

รวม - 1 -  

รวมระยะเวลาทั้งหมด  5 9  
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนการสอน 

ช่ือ ........นายชอม........................ นามสกุล ............สุกปลั่ง.........................   รหัสเอกสาร   WI – CIM - GA - IT - 01 

งาน .เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ ..................กิจกรรมหลัก .....การบริการการเรียนและการสอน …………………… 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ …อาจารยปรเมษฐ………… นามสกุล ……แสงออน…… ตําแหนง ......รองคณบดีฝายบริหาร.... 

 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการบริการการเรียนและการสอน 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการบริการการเรียนและการสอน 

2. ขอบเขตงาน 

 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการบริการการเรียนและการสอน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 กรณีของหองเรียน 

3.1.1รับแจงปญหาทางโทรศัพทหรือจากผูรับบริการโดยตรงในการใชงานสื่อการเรียนการสอน 

- ผูรับบริการแจงปญหาเขามายังหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

3.1.2 เจาหนาที่ดําเนินแกปญหาตามที่ไดรับแจง 

- รับเรื่องและรายละเอียดของปญหาที่เกิดขึ้น 

3.1.3 ตรวจเช็คอุปกรณพรอมอธิบายปญหาที่เกิดใหผูรับบริการทราบถึงปญหา 

-ตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น เชน  การปด-เปด สัญญาณการเช่ือมตอระหวางอุปกรณ ขั้วตอสัญญาณตางๆ  

ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร  โปรเจ็คเตอร วิชวลไลเซอร 

3.2 กรณีของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

3.2.1ตรวจสอบอุปกรณและจัดเตรียมอุปกรณ คอมพิวเตอรและสื่อการเรียนการสอน ใหกับ อาจารย หรือ 

วิทยากร กอนเริ่มการอบรมหรือการสอน 

- จัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร  ตรวจเช็คความพรอมของไมล ลําโพง โปรเจ็คเตอรใหกับอาจารยหรือวิทยากร 

3.2.2ตรวจสอบความพรอมคอมพิวเตอรของผูอบรม 

- ตรวจเช็คความพรอมของฮารดแวร เชน เมาส  คียบอรด หูฟง  ซอฟตแวร เชน ระบบปฏิบัติการ  ชุดโปรแกรม 

สํานักงาน หรือโปรแกรมที่ใชประกอบการอบรม 

3.2.3ตรวจสอบอุปกรณหลังใชงาน 

- หลังสิ้นสุดการอบรมหรือการสอนจะตรวจเช็คอุปกรณที่ใชงานเสร็จเปนที่เรียบรอยแลวและจัดเก็บเขาที่เพ่ือให 

พรอมที่จะใชงานในชวงเวลาถัดไป 

 
 

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

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน ................1................ หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ............ นาที/ 1 ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ....................1.................... แบบฟอรม 

 

 

 

ลงนาม นายชอม  สุกปลั่ง            ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน    ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร   

 ผูจัดทํา      ผูควบคุม                ผูอนุมัติ 
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   3.3 การถายภาพ/วีดีโอ/ตัดตอ/กราฟฟก 
    ใบพรรณาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 

 

งานIT / โสตฯ 

ชื่อ นายชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การถายภาพ/วีดีโอ/ตัดตอ/กราฟฟก.............................. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การถายภาพ/วีดี โอ/ตัดตอ/

กราฟฟก 

- หนวยนับ : ครั้ง 

- สถิติ  ยอนหลัง 6 เดือน 

2.1.1 ทําการตัดตอภาพวิดีโอ นําไฟลวีดีโอ ท่ีบันทึกเสร็จมาตัดตอโดยใช

โปรแกรมตัดตอ วีดีโอ และแปลง ไฟลให

สามารถใชงานใชงานไดกับโปรแกรมดู 

วีดีโอ ในคอมพิวเตอรหรือเครื่องเลนท่ัวไป  

4 ครั้ง/

ป 

ไฟลวีดีโอ - 1 -  

 2.1.2 นําไฟลรูปหรือภาพเคลื่อนไหวบันทึกลงแผนดีวีดี

หรือ External HDD 

นําไฟลท่ีดําเนินการตัดตอเสร็จเรียบรอย

แลวบันทึกลง แผนดีวีดี หรือ External 

HDD หรือ ตามความตองการของ

ผูรับบริการ 

20 ครั้ง/

ป 

แผนดีวีดีไฟลวีดีโอ 20 - -  
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รวม 20 1   

รวมระยะเวลาทั้งหมด 40 3 1  
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ 

ช่ือ ........นายชอม........................ นามสกุล ............สุกปลั่ง.........................   รหัสเอกสาร   WI - CIM - GA - IT - 04 

งาน ..............เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ...... กิจกรรมหลัก ........การซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ…… 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ …อาจารยปรเมษฐ………… นามสกุล ……แสงออน…………. ตําแหนง ......รองคณบดีฝายบริหาร.... 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ 

2. ขอบเขตงาน 

 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 ตรวจสอบรายการซอม 

- ตรวจสอบรายละเอียดตามใบแจงรายการซอมบํารุง เชน ช่ือผูแจง อาคาร หอง และอาการที่แจง 

3.2 วิเคราะหอาการเสียเบ้ืองตน 

- วิเคราะหอาการเสียเบ้ืองตนตามรายการที่แจงมาวาเกิดจากฮารดแวร หรือ ซอฟตแวร และเขียนอาการที่พบลงใบแจง 

ซอมบํารุง 

3.3 สํารองขอมูล 

- เมื่อวิเคราะหอาการเสียไดแลว  ก็ดําเนินการสํารองขอมูลไวเพ่ือปองกันความเสียหายของขอมูล 

3.4 กรณีเกิดจาก ฮารดแวร 

3.4.1วิเคราะหอุปกรณที่มีปญหา 

- วิเคราะหอุปกรณที่เกิดปญหาวาสามารถซอมไดหรือไมหรือตองหาอุปกรณช้ินใหมมาทดแทน 

           3.4.2เปลี่ยนอุปกรณภายนอกเคส 

- อุปกรณภายนอกเคส เชน เมาส คียบอรด สายสัญญาณจอภาพ จอภาพ เปนตน 

           3.4.3เปลี่ยนอุปกรณภายในเคส 

- อุปกรณภายในเคส เชน เมนบอรด การดจอ แรม ถานไบออส ฮารดดิส เปนตน 

      3.5 กรณีเกิดจาก ซอฟตแวร 

3.5.1วิเคราะหอาการวาเกิดจากเครื่องติดไวรัส  การทํางานของระบบปฏิบัติการ หรือการทํางานของโปรแกรม

ที่ใชงานผิดพลาด 

- ทดสอบเปดโปรแกรมหรือเช็คจากโพรเซสวามีการทํางานแบบผิดปกติหรือไม 

          3.5.2แกปญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส 

- เช็คการทํางานของแอนต้ีไวรัสและอัฟเดทฐานขอมูลของแอนต้ีไวรัส พรอมทําการแสกนและคลีนไวรัสทิ้ง 

           3.5.3แกปญหาการทํางานของโปรแกรมที่ผิดพลาด 
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   -  ดําเนินการถอนโปรแกรมน้ันออกและทําการติดต้ังโปรแกรมเขาไปใหม 

3.5.4แกปญหาการทํางานของระบบปฏิบัติการผิดพลาด 

- ติดต้ังระบบปฏิบัติการผานแผนโปรแกรม 

- ติดต้ังโปรแกรมชุดสํานักงาน 

- ติดต้ังโปรแกรมยูทิลิต้ี 

3.6ตรวจสอบหลังการแกไข 

- ทดสอบหลังดําเนินการแกไข 

- เขียนบันทึกลงใบแจงซอมบํารุง วาดําเนินการทําสิ่งใดลงไปบางและบันทึกขอมูลเบ้ืองตนเชน เลขครุภัณฑ ย่ีหอ รุน 

เปนตน 

     3.7คืนกลับขอมูลที่สํารองไวในขั้นตอนแรก 

- นําขอมูลที่สํารองไวในตอนแรกคืนกลับหลังดําเนินการแกไขเสร็จเรียบรอยแลว 
 

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

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีจํานวน ...............1................. หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 43 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .....1..........แบบฟอรม 

 

 

ลงนาม นายชอม  สุกปลั่ง     ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน   ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน    ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร   

 ผูจัดทํา     ผูควบคุม                ผูอนุมัติ 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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เจ้าหน้าที�ฝ่าย IT / โสตฯ หัวหน้าสํานักงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วัน

1

2 ตรวจสอบรายการซ่อม

3

ใบแจงรายการซอมบํารุงฯ

(FM-IT-01)

3 วิเคราะห์อาการเสียเบื�องต้น

25

4 สํารองข้อมูล

30 ความครบถวนของขอมูล

5 วิเคราะหอุปกรณที่มีปญหา

25

6 เปลี่ยนอุปกรณภายนอกเคส

10

7 เปลี่ยนอุปกรณภายในเคส

20

8 วิเคราะหอาการวาเกิดจากเครื่องติดไวรัส 

 การทํางานของระบบปฏิบัติการ หรือ

การทํางานของโปรแกรมที่ใชงานผิดพลาด 20

9 แกปญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส

20

10 แกปญหาการทํางานของโปรแกรมที่

ผิดพลาด 30

11 แกปญหาการทํางานของระบบปฏิบัติการ

ผิดพลาด 3

12 ตรวจสอบหลังการแกไข

10

ปญหาไดถูกแกไขทําให

อุปกรณพรอมสําหรับการใช

งาน

13 คืนกลับขอมูลที่สํารองไวในขั้นตอนแรก

30 ความครบถวนของขอมูล

14

คอมพิวเตอรที่ผานการแกไข

ตรวจสอบและพรอมใชงาน

รวม 43 6

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน

รวมใน 1 ป
ผูจัดทํา  ...........นายชอม  สุกปลั่ง..................

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร....)

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป 

ผูควบคุม ........อาจารยปรเมษฐ  แสงออน...........            ผูอนุมัติ  อาจารยปรเมษฐ  แสงออน

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....) ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

ตัวชี้วัด 

(KQI) 

ฐานขอมูล

ฝายบริหารงานทั่วไป     งาน เทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ      กิจกรรมหลักการซอมบํารุงฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ     ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน  .....6..... ชั่วโมง......43.......นาที

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผู้ใช้บริการ ผลลัพธ
เวลา

เปาหมายเอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์

ขั�นตอน กิจกรรมรอง

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ตรวจเช็คแบบฟอร์ม

เร่ิมตน 

สํารองข้อมูล

สิ �นสุด

แจง้ซ่อมผ่านแบบฟอรม์
FM-IT-01

วิเคราะหอาการ

วิเคราะหอาการ

เปลี�ยนอุปกรณ์

เปลี�ยนอุปกรณ์

สํารองข้อมูล

วิเคราะหอาการ

แก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหา

ตรวจเช็ค

คืนกลับข้อมูล
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3.4 การติดตั้งอุปกรณใหม 

    ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

งานIT / โสตฯ 

ชื่อ ชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การติดต้ังอุปกรณใหม........................................................ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การติดตั้งอุปกรณใหม 

- หนวยนับ : เครื่อง 

-สถิติ  ยอนหลัง 6 เดือน 

 

2.1.1 รับเรื่องการขอติดตั้งอุปกรณใหม - รับเรื่องการขอติดต้ังอุปกรณใหมจาก

ฝายพัสดุ 

- ตรวจสอบรายชื่ อของผู รับครุภัณฑ 

อาคาร  หอง  และหมายเลขครุภัณฑและ

อุปกรณ 

12 ครั้ง/

ป 

 10 - -  
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2.1.2 กรณีคอมพิวเตอรใหม       

       2.1.2.1 ติดตั้งคอมพิวเตอรเครื่องใหม ตอพวงอุปกรณตางๆ เชน เคส จอภาพ 

เมาส คียบอรด ใหอยูในสภาพพรอมใช

งาน 

12 ครั้ง/

ป 

  

20 

- - 

       2.1.2.2 ตรวจเช็คโปรแกรมพรอมถายโอนขอมูล ตรวจเช็คพรอมติดต้ังโปรแกรมท่ีจําเปน

เพ่ิมเติมรวมถึงการถายโอนขอมูลจาก

เครื่องเกามายังเครื่องท่ีติดต้ังเขาไปใหม 

12 ครั้ง/

ป 

คอมพิวเตอรใหม

พรอมใชงาน 

45 - - 

2.1.3 กรณีอุปกรณตอพวงอ่ืนๆ        

       2.1.3.1 ติดตั้งพริ้นเตอร หรือ สแกนเนอร - ติดตั้งพริ้นเตอร หรือ สแกนเนอร เขากับ

คอมพิวเตอร 

- ลงโปรแกรมท่ีติดมากับตัวอุปกรณ 

12 ครั้ง/

ป 

  

30 

- - 

2.1.4 ตรวจเช็คหลังการติดตั้ง ทดสอบอุปกรณและโปรแกรมใหพรอมใช

งานหลังการติดตั้ง 

12 ครั้ง/

ป 

อุปกรณตอพวง 

เชน พริ้นเตอร 

สแกนเนอร เครื่อง

ใหมพรอมใชงาน 

5 - - 

รวม 50 1 -  

รวมระยะเวลาทั้งหมด  1 3  
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การติดต้ังอุปกรณใหม 

ช่ือ ........นายชอม........................ นามสกุล ............สุกปลั่ง.........................   รหัสเอกสาร   WI - CIM - GA - IT - 05 

งาน .....................เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ ....................กิจกรรมหลัก ...........การติดต้ังอุปกรณใหม………………. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ …อาจารยปรเมษฐ………… นามสกุล ……แสงออน…………. ตําแหนง ......นักวิชาการคอมพิวเตอร.... 

 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการติดต้ังอุปกรณใหม 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการติดต้ังอุปกรณใหม 

2. ขอบเขตงาน 

 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในงานติดต้ังอุปกรณใหม 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 รับเรื่องการขอติดต้ังอุปกรณใหม 

- รับเรื่องการขอติดต้ังอุปกรณใหมจากฝายพัสดุ 

- ตรวจสอบรายช่ือของผูรับครุภัณฑ อาคาร  หอง  และหมายเลขครุภัณฑและอุปกรณ 

     3.2 กรณีคอมพิวเตอรใหม 

3.2.1ติดต้ังคอมพิวเตอรเครื่องใหม 

- ตอพวงอุปกรณตางๆ เชน เคส จอภาพ เมาส คียบอรด ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

3.2.2ตรวจเช็คโปรแกรมพรอมถายโอนขอมูล 

- ตรวจเช็คพรอมติดต้ังโปรแกรมที่จําเปนเพ่ิมเติมรวมถึงการถายโอนขอมูลจากเครื่องเกามายังเครื่องที่ติดต้ัง 

เขาไปใหม 

     3.3 กรณีอุปกรณตอพวงอ่ืนๆ 

           3.3.1ติดต้ังพริ้นเตอร หรือ สแกนเนอร 

- ติดต้ังพริ้นเตอร หรือ สแกนเนอร เขากับคอมพิวเตอร 

- ลงโปรแกรมที่ติดมากับตัวอุปกรณ 

     3.4ตรวจเช็คหลังการติดต้ัง 

         - ทดสอบอุปกรณและโปรแกรมใหพรอมใชงานหลังการติดต้ัง 

 
 

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

 

 

 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีจํานวน ...............1................. หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 50 นาท/ี 1 ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .......1........แบบฟอรม 

 

 

ลงนาม นายชอม  สุกปลั่ง     ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน   ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน    ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร   

 ผูจัดทํา       ผูควบคุม                ผูอนุมัติ 
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เจ้าหน้าที�ฝ่าย IT / โสตฯ หัวหน้าสํานักงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วัน

1

2 รับเรื�องการขอติดตั�งอุปกรณ์ใหม่

10 ใบตรวจรับครุภัณฑ รายชื่อผูรับและเลขครุภัณฑ

3 ติดตั�งคอมพิวเตอร์เครื�องใหม่

20

4 ตรวจเช็คโปรแกรมพร้อมถ่ายโอนข้อมูล

45 คอมพิวเตอรใหมพรอมใชงาน

5 ติดตั้งพริ้นเตอร หรือ สแกนเนอร

30

อุปกรณตอพวง เชน พริ้นเตอร

 สแกนเนอร เครื่องใหมพรอม

ใชงาน

6 ตรวจเช็คหลังการติดตั้ง

5

7

รวม 50 1

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน

รวมใน 1 ป
ผูจัดทํา  ............นายชอม  สุกปลั่ง..................

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ
         (ตําแหนง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร....)

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป 

ผูควบคุม ........อาจารยปรเมษฐ  แสงออน...........            ผูอนุมัติ  

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....) ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัด 

(KQI) 

ฐานขอมูล

ฝายบริหารงานทั่วไป     งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ      กิจกรรมหลักการติดตั้งอุปกรณใหม     ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน  .....1..... ชั่วโมง......50.......นาที

อาจารยปรเมษฐ  แสงออน

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่ายพัสดุ ผลลัพธ
เวลา

เปาหมายเอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์

ขั�นตอน

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

รับเรื�อง

เร่ิมตน 

ตรวจเช็คพร้อมโอนข้อมูล

สิ �นสุด

ตรวจสอบชนิดอุปกรณ

ติดตั �ง

แจ้งเรื�องติดตั �งอุปกรณ์ใหม่

ติดตั �ง

ตรวจสอบ
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3.5 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต 
     ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 

 

งานIT / โสตฯ 

ชื่อ นายชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................  รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต.......................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติ  ยอนหลัง 6 เดือน 

 

2.1.1 กรณีออกแบบกราฟฟค        

       2.1.1.1 คัดภาพและตรวจสอบ - คัดเลือกภาพจากฝายประชาสัมพันธท่ี

นําสงเพ่ือนํามาขึ้นเว็บไซต 

- ตรวจสอบขนาดของภาพวาสามารถ

นํ ามาขึ้ น เ ว็ บ ไซต ได เ ลยหรื อต อ งมา

ปรับแตงขนาดของภาพกอน 

360 

ครั้ง/ป 

 10 - - 

       2.1.1.2 ปรับแตงภาพ - ปรับขนาดของภาพใหเหมาะสมกับการ 360  30 - - 
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นําขึ้นเว็บไซต 

- แตงภาพ ใสขอความ ตามหัวขอของสิ่งท่ี

จําเปนตองประชาสัมพันธ 

ครั้ง/ป 

       2.1.1.3 อัฟขึ้นเซิฟเวอร นําภาพอัฟโหลดเขาไปยังเซิฟเวอรเพ่ือ

ประมวลผลผานหนาเว็บบราวเซอร 

360

ครั้ง/ป 

 5 - - 

       2.1.1.4 ตรวจสอบหลังอัฟเดท ตรวจสอบหนา เว็บ เพจผ านหนา เว็บ

บราวเซอรและตรวจสอบความถูกตองหลัง

หลังการอัฟเดท เชน ขนาดภาพ ขอความ 

วาเปนไปตามท่ีประชาสัมพันธแจงหรือไม 

360 

ครั้ง/ป 

หนาเว็บไซตท่ี

ทันสมัย สวยงาม 

และเปนปจจุบัน 

5 - - 

2.1.2 กรณีปรับยูสเซอรอินเตอรเฟส       

       2.1.2.1 ปรับเปลี่ยน เพ่ิม ลบ เมน ู - เพ่ิมเมนูท่ีจําเปนขึ้น 

- ปรับแตงตําแหนงของเมนู 

- ลบเมนูท่ีไมตองการแสดงผลหนาจอออก 

2 ครั้ง /

ป 

 20 - - 

       2.1.2.2 ปรับแตงเทมเพลต ปรับแตงหนาเทมเพลต เชน เพ่ิมภาพใน

แต ละหน า  สร า งลิ้ ง ไป ยั งหน วยงาน

ภายนอก เพ่ิมโมดูลท่ีจําเปน เปนตน 

2 ครั้ง /

ป 

 20 - - 

       2.1.2.3 ตรวจสอบหลังอัฟเดท ตรวจสอบหนา เว็บ เพจผ านหนา เว็บ

บราวเซอรและตรวจสอบความถูกตองหลัง

หลังการอัฟเดท เชน ตําแหนงของเมนู 

ความถูกตองของลิ้งท่ีสงไปยังหนวยงาน

2 ครั้ง /

ป 

หนาเว็บไซตท่ี ใช

งานงาย สวยงาม 

และเปนปจจุบัน 

5 - - 



125 
 

 

ภายนอก 

รวม 35 1 -  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 50 6 51  
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต 

ช่ือ ........นายชอม........................ นามสกุล ............สุกปลั่ง.........................   รหัสเอกสาร   WI - CIM - GA - IT - 06 

งาน .................เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ................... กิจกรรมหลัก ......การปรับปรุงและพัฒนา

เว็บไซต…….…… 

ผูบังคับบัญชา ช่ือ …อาจารยปรเมษฐ………… นามสกุล ……แสงออน…………. ตําแหนง ......รองคณบดีฝายบริหาร.... 

 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต 

2. ขอบเขตงาน 

 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 กรณีออกแบบกราฟฟค 

3.1.1คัดภาพและตรวจสอบ 

- คัดเลือกภาพจากฝายประชาสัมพันธที่นําสงเพ่ือนํามาขึ้นเว็บไซต 

- ตรวจสอบขนาดของภาพวาสามารถนํามาขึ้นเว็บไซตไดเลยหรือตองมาปรับแตงขนาดของภาพกอน 

3.1.2ปรับแตงภาพ 

- ปรับขนาดของภาพใหเหมาะสมกับการนําขึ้นเว็บไซต 

- แตงภาพ ใสขอความ ตามหัวขอของสิ่งที่จําเปนตองประชาสัมพันธ 

3.1.3 อัฟขึ้นเซิฟเวอร 

- นําภาพอัฟโหลดเขาไปยังเซิฟเวอรเพ่ือประมวลผลผานหนาเว็บบราวเซอร 

3.1.4 ตรวจสอบหลังอัฟเดท 

- ตรวจสอบหนาเว็บเพจผานหนาเว็บบราวเซอรและตรวจสอบความถูกตองหลังหลังการอัฟเดท เชน 

ขนาดภาพ ขอความวาเปนไปตามที่ประชาสัมพันธแจงหรือไม 

     3.2 กรณีปรับยูสเซอรอินเตอรเฟส 

3.2.1ปรับเปลี่ยน เพ่ิม ลบ เมนู 

- เพ่ิมเมนูที่จําเปน 

- ปรับแตงตําแหนงของเมนู 

- ลบเมนูที่ไมตองการแสดงผล 

       3.2.2 ตรวจสอบหลังอัฟเดท 

- ตรวจสอบหนาเว็บเพจผานหนาเว็บบราวเซอรและตรวจสอบความถูกตองหลังหลังการอัฟเดท เชน 

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

 
 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีจํานวน ..............1.................. หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 35 นาท/ี 1 ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .................1....................... แบบฟอรม 

 

 

ลงนาม นายชอม  สุกปลั่ง            ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน         ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน    ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร  

 ผูจัดทํา                 ผูควบคุม              ผูอนุมัติ 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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เจ้าหน้าที�ฝ่าย IT / โสตฯ หัวหน้าสํานักงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วัน

1

2 คัดภาพและตรวจสอบ

10

3 ปรับแต่งภาพ

30

4 อัฟขึ�นเซิฟเวอร์

5

5 ตรวจสอบหลังอัฟเดท

5

หนาเว็บไซตที่ทันสมัย 

สวยงาม และเปนปจจุบัน

6 ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลบ เมนู

20

7 ปรับแตงเทมเพลต

20

8 ตรวจสอบหลังอัฟเดท

5

หนาเว็บไซตที่ ใชงานงาย 

สวยงาม และเปนปจจุบัน

9

รวม 35 1

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงา   

ผูจัดทํา  ............นายชอม  สุกปลั่ง.................

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําก          (ตําแหนง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร....)

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/  
ผูควบคุม ........อาจารยปรเมษฐ  แสงออน...........            ผูอนุมัติ  

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....) ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ
เวลา

เปาหมายเอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์

ขั�นตอน กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัด 

(KQI) 

ฐานขอมูล

ฝายบริหารงานทั่วไป     งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ     กิจกรรมหลักการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต    ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน  .....1..... ชั่วโมง......35.......นาที

อาจารยปรเมษฐ  แสงออน

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ปรับแต่ง

สิ �นสุด

เลือกการปรับแตง

คัดภาพ

ติดตั �ง

ตรวจสอบ

เริ�มต้น

ตรวจสอบ

ปรับเมนู

ตรวจสอบ
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3.6 การงานระบบเครือขาย 

     ใบพรรณาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

งานIT / โสตฯ 

ชื่อ นายชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................  รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การงานระบบเครือขาย....................................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การงานระบบเครือขาย 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติ  ยอนหลัง 6 เดือน 

 

2.1.1 รับแจงการใชงานสัญญาณอินเตอรเน็ต รับเรื่องเกี่ยวกับการใชงานอินเตอรเน็ตท่ี

ไมสามารถใชงานได 

96 ครั้ง/

ป 

 5 - -  

2.1.2 ตรวจสอบปญหาวาเกิดจาก ซอฟตแวรหรือ

ฮารดแวร 

- ตรวจเช็คการทํางานของซอฟตแวรใน

ระบบ 

- ตรวจเช็คอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการใช

งานอินเตอรเน็ตตางๆ 

96 ครั้ง/

ป 

 20 - - 

2.1.3 ในกรณีท่ีเกิดจากซอฟตแวรใหสงอยูในข้ันตอน - ส ง ไปอ ยู ใ นขั้ นตอนซ อมบํ า รุ ง เ พ่ื อ 96 ครั้ง/  - - - 
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ของการซอมบํารุง ตรวจเช็คอยางละเอียด ป 

2.1.4 ตรวจเช็คในกรณีท่ีเกิดจากฮารดแวร - ตรวจเช็ค สายสัญญาณอินเตอรเน็ต 

(สายแลน) พอรตเชื่อมตอตางๆ อุปกรณ

กระจายสัญญาณอินเตอรเน็ต 

- ในกรณีท่ีพบวาเกิดจากพอรตท่ีอยูภายใน

ตัวเครื่องคอมพิวเตอรมีปญหาใหสงอยูใน

ขั้นตอนซอมบํารุง 

96 ครั้ง/

ป 

 20 - - 

2.1.5 ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดข้ึนกับอุปกรณจนไม

สามารถดําเนินการซอมไดดวยตนเอง จะดําเนินการแจง

ฝาย IT ของทางมหาวิทยาลัย 

ทําบันทึกขอความแจงปญหาเกี่ยวกับ

อุปกรณท่ีมีปญหาใหกับ ฝาย IT ของ

มหาวิทยาลัย 

3 ครั้ง/

ป 

บันทึกขอความ 15 - - 

2.1.6 เดินสาย UTP พรอม เขาหัว RJ45 เขาหัว RJ 45 เชื่อมตอกับสาย UTP เพ่ือ

นําไปปลั๊กอินเขากับบล็อคท่ีจัดไวไปยัง

เครื่องคอมพิวเตอร 

2 ครั้ง/

ป 

 20 - - 

2.1.7 ตรวจสอบ ไอพี แอดเดรส ตรวจสอบไอพี แอดเดรส โดยใชโปรแกรม 

แสกนไอพี หรือ ตารางไอพีท่ีมี 

96 ครั้ง/

ป 

 10 - - 

2.1.8 กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส ซับเน็ต

มารคดีฟอลต เกตเวยDNS Server ท่ีได .

ใหตรงกับเงื่ อนไข ท่ีสํ านัก เทคโนโลยี

ส า ร ส น เ ท ศ กํ า ห น ด  ไ ป ยั ง เ ค รื่ อ ง

คอมพิวเตอร 

96 ครั้ง/

ป 

 10 - - 

2.1.9 ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตหลังติดตั้ง ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตโดย

การเขาเว็บไซตของมหาลัยฯ หรือเว็บไซต

96 ครั้ง/ อินเตอรเน็ต

สามารถใชงานได

10 - - 
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ภายนอกอ่ืนๆ  ป อยางมี

ประสิทธิภาพ 

รวม 50 1 -  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 50 2 17  
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การงานระบบเครือขาย 

ช่ือ ........นายชอม........................ นามสกุล ............สุกปลั่ง.........................   รหัสเอกสาร   WI – CIM - GA - IT - 07 

งาน ……………เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ ..............กิจกรรมหลัก .........................การงานระบบ

เครือขาย……………. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ …อาจารยปรเมษฐ………… นามสกุล ……แสงออน…………. ตําแหนง ......รองคณบดีฝาย

บริหาร.... 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการงานระบบเครือขาย 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการงานระบบเครือขาย 

2. ขอบเขตงาน 

 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการงานระบบเครือขาย 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 รับแจงการใชงานสัญญาณอินเตอรเน็ต 

         - รับเรื่องเกี่ยวกับการใชงานอินเตอรเน็ตที่ไมสามารถใชงานได 

     3.2 ตรวจสอบปญหาวาเกิดจาก ซอฟตแวรหรือฮารดแวร 

- ตรวจเช็คการทํางานของซอฟตแวรในระบบ 

- ตรวจเช็คอุปกรณที่เกี่ยวของกับการใชงานอินเตอรเน็ตตางๆ 

     3.3 ในกรณีที่เกิดจากซอฟตแวรใหสงอยูในขั้นตอนของการซอมบํารุง 

         - สงไปอยูในขั้นตอนซอมบํารุงเพ่ือตรวจเช็คอยางละเอียด 

     3.4 ในกรณีที่เกิดจากฮารดแวร 

- ตรวจเช็ค สายสัญญาณอินเตอรเน็ต (สายแลน) พอรตเช่ือมตอตางๆ อุปกรณกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ต 

- ในกรณีที่พบวาเกิดจากพอรตที่อยูภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอรมีปญหาใหสงอยูในขั้นตอนซอมบํารุง 

3.5 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณจนไมสามารถดําเนินการซอมไดดวยตนเอง จะดําเนินการแจงฝาย 

IT ของทางมหาวิทยาลัย 

         - ทําบันทึกขอความแจงปญหาเกี่ยวกับอุปกรณที่มีปญหาใหกับ ฝาย IT ของมหาวิทยาลัย 

     3.6 เดินสาย UTP พรอม เขาหัว RJ45 

         - เขาหัว RJ 45 เช่ือมตอกับสาย UTP เพ่ือนําไปปลั๊กอินเขากับบล็อคที่จัดไวไปยังเครื่องคอมพิวเตอร 

     3.7 ตรวจสอบ ไอพี แอดเดรส 

         - ตรวจสอบไอพี แอดเดรส โดยใชโปรแกรม แสกนไอพี หรือ ตารางไอพีที่มี 

     3.8 กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส 
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- กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส ซับเน็ตมารค ดีฟอลต เกตเวย DNS Server ที่ได .ใหตรงกับเง่ือนไขที่สํานัก

เทคโนโลยีสารสนเทศกําหนด ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร 

     3.9 ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตหลังติดต้ัง 

         - ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตโดยการเขาเว็บไซตของมหาลัยฯ หรือเว็บไซตภายนอกอ่ืนๆ 

 

 

 

 

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

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน  มีจํานวน ..............1.................. หนวยงาน  

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 50 นาที/ 1 ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .....................1................... แบบฟอรม 

 

ลงนาม นายชอม  สุกปลั่ง     ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน      ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน    ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร  

 ผูจัดทํา      ผูควบคุม                ผูอนุมัติ 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที�ฝ่าย IT / โสตฯ สํานัก IT หัวหน้าสํานักงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วัน

1

2 รับแจ้งการใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ต

5

แบบฟอรมใบแจงรายการซอม

บํารุงฯ

(FM-IT-01)

3 ตรวจสอบปัญหาว่าเกิดจาก ซอฟต์แวร์

หรือฮาร์ดแวร์ 20

4 ในกรณีที�เกิดจากซอฟต์แวร์ให้ส่งอยู่ใน

ขั�นตอนของการซ่อมบํารุง
 -

แบบฟอรมใบแจงรายการซอม

บํารุงฯ

(FM-IT-01)

5 ตรวจเช็คในกรณีที่เกิดจากฮารดแวร

20

6 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ

จนไมสามารถดําเนินการซอมไดดวย

ตนเอง จะดําเนินการแจงฝาย IT ของทาง

มหาวิทยาลัย

15 บันทึกขอความ

7 เดินสาย UTP พรอม เขาหัว RJ45

20

8 ตรวจสอบ ไอพี แอดเดรส

10
ปองกันการชนกันของ

หมายเลข IP

9 กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส

10

10 อินเตอรเน็ตสามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

11

รวม 50 1

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป
ผูจัดทํา  ............นายชอม  สุกปลั่ง..................

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร....)

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป 
ผูควบคุม ........อาจารยปรเมษฐ  แสงออน........... ผูอนุมัติ   อาจารยปรเมษฐ  แสงออน
      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....) ตําแหนง   รองคณบดีฝายบริหาร

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ
เวลา

เปาหมายเอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์

ขั�นตอน กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัด 

(KQI) 

ฐานขอมูล

ฝายบริหารงานทั่วไป     งาน เทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ    กิจกรรมหลักการงานระบบครือขาย   ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน  .....1..... ชั่วโมง......50.......นาที

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

สิ �นสุด

ตรวจสอบอาการ

รับแจ้งปัญหา

เดินสายพร้อมเช้าหัว RJ

ตรวจฮารดแวร

ส่งขั �นตอนซ่อมบาํรุง

เริ�มต้น

แจ้งอินเตอร์เน็ตใช้งาน

ไม่ได้

เกดิจากซอฟแวร์
เก

ดิจ
าก

ฮา
รด์

แว
ร์

ทําบนัทึกแจ้ง IT

ค้นหาหมายเลข IP

กําหนดหมายเลข IP
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3.7 การเพิ่มขอมูลขาวสารเว็บไซต 

ใบพรรณาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

งานIT / โสตฯ 

ชื่อ นายชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................   รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การเพ่ิมขอมูลขาวสารเว็บไซต.......................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การเพ่ิมขอมูลขาวสารเว็บไซต 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติ  ยอนหลัง 6 เดือน 

 

2.1.1 ตรวจสอบขอมูล - ตรวจสอบขนาด รูปแบบของภาพ 

- ตรวจสอบความถูกตองของขอความ 

192 

ครั้ง/ป 

 5    

2.1.2 ปรับแตงภาพ - ปรับขนาดของรูปภาพใหเหมาะสม 

- ปรับ แสง ความคมชัด ของภาพ 

192 

ครั้ง/ป 

 20   

2.1.3 อัพโหลดไฟลภาพ นําไฟลภาพอัพโหลดข้ึนเซิฟเวอรโดยสราง

โฟลเดอรแยกเก็บเปนการอัพโหลดขึ้นใน

192 

ครั้ง/ป 

 5   
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แตละครั้งเพ่ืองายตองานจัดการ 

2.1.4 เพ่ิมเนื้อหาขาวพรอมปรับรูปแบบ นําเนื้อหาขาวในรูปแบบของขอความใส

ตามหัวขอขาวท่ีกําหนดขึ้น 

192 

ครั้ง/ป 

 5   

2.1.5 ตรวจสอบหลังการอัพเดท ตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอย

ของภาพ ขอความท่ีนําข้ึนผานหนาเว็บ

บราวเซอร 

192 

ครั้ง/ป 

ขอมูลขาวสารบน

เว็บไซตทันสมัย

และเปนปจจุบัน 

5   

รวม 40 - -  

รวมระยะเวลาทั้งหมด  2 18  
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การเพิ่มขอมูลขาวสารเว็บไซต 

ช่ือ ........นายชอม....... นามสกุล ..............สุกปลั่ง..........   รหัสเอกสาร   WI - CIM - GA - IT - 09 

งาน ……………..เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ................... กิจกรรมหลัก ............การเพ่ิมขอมูลขาวสาร

เว็บไซต………… 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ …อาจารยปรเมษฐ………… นามสกุล ……แสงออน…………. ตําแหนง ......รองคณบดีฝายบริหาร

.... 

 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการเพ่ิมขอมูลขาวสารเว็บไซต 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการเพ่ิมขอมูลขาวสารเว็บไซต 

2. ขอบเขตงาน 

 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเพ่ิมขอมูลขาวสารเว็บไซต 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 ตรวจสอบขอมูล 

- ตรวจสอบขนาด รูปแบบของภาพ 

- ตรวจสอบความถูกตองของขอความ 

     3.2 ปรับแตงภาพ 

- ปรับขนาดของรูปภาพใหเหมาะสม 

- ปรับ แสง ความคมชัด ของภาพ 

     3.3 อัฟโหลดไฟลภาพ 

         - นําไฟลภาพอัฟโหลดขึ้นเซิฟเวอรโดยสรางโฟลเดอรแยกเก็บเปนการอัฟขึ้นในแตละครั้งเพ่ืองายตองานจัดการ 

     3.4 เพ่ิมเน้ือหาขาวพรอมปรับรูปแบบ 

         - นําเน้ือหาขาวในรูปแบบของขอความใสตามหัวขอขาวที่กําหนดขึ้น 

     3.5 ตรวจสอบหลังการอัฟเดท 

         - ตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอยของภาพ ขอความที่นําขึ้นผานหนาเว็บบราวเซอร 

 

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

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีจํานวน ..............1.................. หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 40 นาท/ี ................ ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .................1....................... แบบฟอรม 

 

 

ลงนาม นายชอม  สุกปลั่ง     ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน   ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน    ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร   

 ผูจัดทํา       ผูควบคุม                ผูอนุมัติ 
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งานประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที�ฝ่าย IT / โสตฯ หัวหน้าสํานักงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วัน

1

2 ตรวจสอบข้อมูล

5

3 ปรับแต่งภาพ

20

4 อัพโหลดไฟล์ภาพ

5

5 เพิ่มเนื้อหาขาวพรอมปรับรูปแบบ

5

8 ตรวจสอบหลังการอัพเดท

5 ความถูกตองของขอมูล

ขอมูลขาวสารบนเว็บไซต

ทันสมัยและเปนปจจุบัน

9

รวม 40

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป
ผูจัดทํา  ............นายชอม  สุกปลั่ง..................

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร....)

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป 

ผูควบคุม ........อาจารยปรเมษฐ  แสงออน........... ผูอนุมัติ   อาจารยปรเมษฐ  แสงออน

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....)                ตําแหนง   รองคณบดีฝายบริหาร

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ
เวลา

เปาหมายเอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์

ขั�นตอน กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัด 

(KQI) 

ฐานขอมูล

ฝายบริหารงานทั่วไป     งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ     กิจกรรมหลักการเพิ่มขอมูลขาวสารเว็บไซต    ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน  ............ ชั่วโมง......40.......นาที

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ปรับแต่ง

สิ �นสุด

ข้อมูลลงเว็บไซต์

ติดตั �ง

เริ�มต้น

ตรวจสอบ

ติดตั �ง

ตรวจสอบ
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3.8 การจัดการระบบวงจรปด 

 

         ใบพรรณาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

งานอาคารและสถานที ่

ชื่อ นายชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................  รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การจัดการระบบวงจรปด………………………………………….. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การจัดการระบบวงจรปด 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติ  ยอนหลัง 6 เดือน 

 

2.1.1 ตรวจสอบและแสดงผลตามวัตถุประสงค  52 ครั้ง/

ป 

 20    

รวม 20    

รวมระยะเวลาทั้งหมด 20 3 2  
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก ระบบวงจรปด 

ช่ือ ........นายชอม........................ นามสกุล ............สุกปลั่ง.........................   รหัสเอกสาร WI - CIM - GA - 03 

งาน ................. อาคาร/ยานพาหนะ ......................... กิจกรรมหลัก ............. ระบบวงจรปด …………………………………………….. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ …อาจารยปรเมษฐ………… นามสกุล ……แสงออน………. ตําแหนง ......รองคณบดีฝายบริหาร.... 

 

1. วัตถุประสงค 

       1.1 เพ่ือรักษาและเฝาระวังความปลอดภัยของ บุคคลและสถานที่ในคณะ 

       1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามผกระทําความผํ  ิดตางๆ ภายในคณะ 

2. ขอบเขตงาน 

        2.1 ครอบคลุมถึงการขอดูกลองวงจรปดเพ่ือติดตามทรัพยสินที่หายภายในหองเรียน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 กรอกแบบฟอรมการขอดูกลองวงจรปด 

      - กรอกแบบฟอรมพรอมวัตถุประสงคในการขอดูกลองวงจรปด  

3.2 ติดตอประสานงานผูควบคุมดูแล 

3..3 ตรวจสอบและแสดงผลตามวัตถุประสงค 

3..4 นําไฟลที่ไดใส DVD/Flash Drive 

3..5 ติดตอรับภาพน่ิง หรือ DVD 

3..6 จัดเก็บเอกสารเขาแฟม 

 2.7.7 จัดทําสถิติการใชบริการขอดูกลองวงจรปด 

 

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

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีจํานวน .............1................... หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 36 นาที/ - ช่ัวโมง/ -  วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .........1......แบบฟอรม 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม นายชอม  สุกปลั่ง     ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน   ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน    ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร   

         ผูจัดทํา   ผูควบคุม                ผูอนุมัติ
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เจ้าหน้าที�ฝ่ายอาคาร หัวหน้าสํานักงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดี กองกลาง นาที ชม. วัน




1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.




กรอกแบบฟอร์มการขอดูกล้องวงจรปิด

ติดต่อประสานงานผู้ควบคุมดูแล

ตรวจสอบและแสดงผลตามวัตถุประสงค์

นําไฟล์ที�ได้ใส่ DVD/Flach Drive 

ติดต่อรับภาพนิ�ง

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

จัดทําสถิติการใช้บริการขอดูกล้องวงจรปิด




2

2

20

7

2

2

5




ร้อยละ 100

ร้อยละ 100




รายละเอียด

การขอดูกล้อง

วงจรปิดพร้อม

วัตถประสงค์

ข้อมูลสถิติการ

ซอดูกล้อง

วงงจรปิด

รวม 36

หมายเหตุ ผูจัดทํา  ............นายชอม  สุกปลั่ง.................. ผูอนุมัติ    ....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน.....

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร....) ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป วันที่

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....)

ตัวชี้วัด (KQI) 

ฐานขอมูล

ผูควบคุม ........อาจารยปรเมษฐ  แสงออน...........

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์

ขั�นตอน




แบบฟอร์มการขอดูกล้องวงจรปิด




ความถูกต้องของข้อมูล

ความถูกต้องของข้อมูล

ความถูกต้องของข้อมูล

กิจกรรมรอง




รายละเอียดการขอดูกล้อง

วงจรปิดพร้อมวัตถประสงค์

ฝาย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....อาคารและสถานที.่...      กิจกรรมหลัก …การระบบวงจรปด....        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน............ ชั่วโมง.......36.......นาที

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

รอยละ 100 ขอมูลสถิติ

การซอดู

กลองวงงจร

ปด

ผลลัพธ
เวลา

เปาหมายเอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item)

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

 กรอกแบบฟอรม์การขอดูกลอ้งวงจรปิด

ตรวจสอบและแสดงผลตาม
วัตถุประสงค์

ติดต่อประสานผู้ควบคุมดูแล

นําไฟลท์ี�ไดใ้ส่ DVD/Flach Drive

ตดิต่อรับภาพนิ�ง

จัดเก็บเอกสารเขา้แฟ้ม

จัดทําสถติกิารใชบ้ริการขอดูกลอ้ง
วงจรปิด
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  3.9 การควบคุมดูแลชางและผูรบัเหมา 

 

           ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

งานอาคาร/ยานพาหนะ 

ชื่อ นายชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การควบคุมดูแลชางและผูรับเหมา……………………………….. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1เพ่ือใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานอาคาร /ยานพาหนะ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดสามารถเขาใจไดถูกตองและชัดเจนในงานอาคาร /ยานพาหนะ 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การควบคุมดูแลชางและ

ผูรับเหมา 

- หนวยนับ : เรื่อง 

- สถิติ  ยอนหลัง 1 ครั้ง / ป 

 

2.1.2พาชางไปท่ีหนางานดูแลตรวจสอบการทํางาน

เบื้องตน 

 6  ครั้ ง /

ป 

ชางสามารถเข า

ปฏิบัติงานไดตรง

พ้ืนท่ี 

 1   

2.1.3 ตรวจสอบความเรียบรอยระหวางชางปฏิบัติงาน 

(ถายรูป / สอบถาม ) เปนชวง 

 6  ครั้ ง /

ป 

วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ 

ไดรับการซอมหรือ

เปลี่ยนอะไหลจริง 

 1  

2.1.4 ตรวจสอบความเรียบรอยเม่ือชางดําเนินการแลว

เสร็จ 

 6  ครั้ ง /

ป 

วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ

สามารถใชงานได 

 1  



145 
 

 

รวม 5 3   

รวมระยะเวลาทั้งหมด  6 6  
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การควบคุมดูแลชางและผูรบัเหมา 

ช่ือ ........นายชอม........................ นามสกุล ............สุกปลั่ง.........................   รหัสเอกสาร WI - CIM - GA - 10 

งาน . . . . . . . . . . . . . . .อาคาร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  กิจกรรมหลัก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .การควบคุมดูแลชางและผูรับเหมา 

…………………………………. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ …อาจารยปรเมษฐ………… นามสกุล ……แสงออน…………. ตําแหนง ......รองคณบดีฝายบริหาร

.... 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือควบคุมการทํางานของ ชางและผูรับเหมา ใหดําเนินงานเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
 

2. ขอบเขตงาน 

         ควบคุมการดําเนินงาน ของชางและผูรับเหมา ที่เขามาดําเนินงานตาง ใหดําเนินงานเปนไปอยางเรียบรอย และเปนไป

ตามแผนการทํางาน 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 แลกบัตรลงช่ือ รายละเอียดตางๆ ของชางที่เขามาดําเนินการ 

    3.2 พาชางไปที่หนางาน 

    3.3 ตรวจสอบความเรียบรอยระหวางชางปฏิบัติงาน (ถายรูป / สอบถาม ) เปนชวง 

    3.4 ตรวจสอบความเรียบรอยเมื่อชางดําเนินการแลว 
     

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

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน .............1................... หนวยงาน 

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

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ........1.......แบบฟอรม 

 

ลงนาม นายชอม  สุกปลั่ง     ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน   ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน    ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร   

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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 ผูจัดทํา       ผูควบคุม                ผูอนุมัติ 
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เจ้าหน้าที�ฝ่ายอาคาร หัวหน้าสํานักงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดี กองกลาง นาที ชม. วัน




1.

2.

3.

4.




แลกบัตรลงชื�อ รายละเอียดต่างๆ ของช่างที�

เข้ามาดําเนินการ

พาช่างไปที�หน้างาน

ตรวจสอบความเรียบร้อยระหว่างช่าง

ปฏิบัติงาน (ถ่ายรูป / สอบถาม ) เป็นช่วง

ตรวจสอบความเรียบร้อยเมื�อช่างดําเนินการ

แล้ว

2

2

30

.       

       

       

        

     1




                         

                         

             

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100




                           

                           

            

รายละเอียด

การตรวจสอบ

ความเรียบร้อย

ของงาน

รวม 32 1

หมายเหตุ ผูจัดทํา  ............นายชอม  สุกปลั่ง.................. ผูอนุมัติ    ....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน.....

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร....) ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป วันที่

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....)

ฝาย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....อาคารและสถานที.่...      กิจกรรมหลัก …การควบคุมดูแลชางและผูรับเหมา ....        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ....1........วัน............ ชั่วโมง.......32.......นาที

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

รอยละ 100 ขอมูลสถิติ

การซอดู

กลองวงงจร

ปด

ผลลัพธ
เวลา

เปาหมายเอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item)ขั�นตอน

ความถูกต้องของข้อมูล

ความถูกต้องของข้อมูล

                                              

ความถูกต้องของข้อมูล            

 ความถูกต้องของข้อมูล

กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัด (KQI) 

ฐานขอมูล

ผูควบคุม ........อาจารยปรเมษฐ  แสงออน...........

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ตัวชี้วัด (kpi)
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

แลกบัตรลงชื�อ รายละเอยีดต่างๆ ของ
ช่างที�เขา้มาดําเนนิการ

ตรวจสอบความเรียบรอ้ยระหว่างช่าง
ปฏบัิตงิาน (ถ่ายรูป / สอบถาม ) 

เป็นช่วง

พาช่างไปที�หน้างาน

ตรวจสอบความเรียบรอ้ยเม ื�อช่าง
ดําเนนิการแลว้
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3.10 การจัดทาํสื่อประชาสัมพันธ 

 

                                                                        ใบพรรณาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

งานประชาสัมพันธ 

ชื่อ นายชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  ประชาสัมพันธ........................................................... กิจกรรมหลัก การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ............................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

-หนวยนับ : ครั้ง 

- สถิติ  แผนการประชาสัมพันธ

ประจําหนวยงาน 

 

2.1.2 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ -รวบรวมขอมูลท่ีตองการเผยแพร 

-ออกแบบลงสื่อท่ีตองการ เชน แผน

โปสเตอร แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ 

-ตรวจสอบความถูกตอง 

24 ครั้ง/

ป 

   

 

1 

1 

 

1 

60 
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รวม   3  

รวมระยะเวลาทั้งหมด  2 43  



151 
 

 

 

คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

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

ช่ือ .......นายชอม........ นามสกุล .........สุกปลั่ง......................   รหัสเอกสาร   WI – CIM - PR - 06  

งาน .............ประชาสัมพันธ............................... กิจกรรมหลัก ...................การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ...................................  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ....อาจารยปรเมษฐ....นามสกุล .......แสงออน........  ตําแหนง ......รองคณบดีฝายบริหาร.... 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

2. ขอบเขตงาน 

     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

    ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหาร 

- ดําเนินการเขียนโครงการ  

- ทําบันทึกขออนุมัติโครงการจากผูบริหาร 

     3.2 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ 

 -รวบรวมขอมูลท่ีตองการเผยแพร 

-ออกแบบลงสื่อท่ีตองการ เชน แผนโปสเตอร แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ 

-ตรวจสอบความถูกตอง 

     3.3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

      -ดําเนินการจัดพิมพ 

-เผยแพรเอกสาร 
 

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

 

 

 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 06) 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน .......................... หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน .......... นาที/ .......4....... ช่ัวโมง/ ........5......... วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............แบบฟอรม 
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ลงนาม นายชอม  สุกปลั่ง     ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน              ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา       ผูควบคุม              ผูอนุมัติ 
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ฝายประชาสัมพันธ ผูบริหาร นาที ชม. วัน




1.

2.

3.




เขียนโครงการเพื�อขออนุมัติจากผู้บริหาร

ออกแบบสื�อประชาสัมพันธ์

จัดทําสื�อประชาสัมพันธ์




4




1

1

1

1

1




ร้อยละ 100

ร้อยละ 100




โครงการการ

ดําเนินงาน

สื�อ

ประชาสัมพันธ์

4 5

หมายเหตุ ผูจัดทํา  ............นายชอม  สุกปลั่ง.................. ผูอนุมัติ    ....ผศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร.....

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ...นักวิชาการคอมพิวเตอร....) (ตําแหนง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป ผูควบคุม ........อ.ปรเมษฐ  แสงออน........... วันที่    ....31..../...มกราคม.../...2559....

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....)

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝาย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....ประชาสัมพันธ....      กิจกรรมหลัก ...การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ....        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....5.......วัน....4......... ชั่วโมง..............นาที

ขั�นตอน กิจกรรมรอง บุคคลภายในคณะ/ภายนอก
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์ เวลา

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เปาหมาย ผลลัพธ




ตัวโครงการ

สื�อประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด (KQI) 

สื่อประชาสัมพันธ

รอยละ 100 สื่อ

ประชาสัมพันธ

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป




เอกสารโครงการ

บันทึกข้อความ

ข้อมูลที�ต้องการเผยแพร่

สื�อที�ดําเนินการจัดทํา




ความถูกต้องของข้อมูล

ความถูกต้องของข้อมูล

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เขียนโครงการ

ทําบนัทึกขออนุมัติ

พิจารณา /

สั�งการ

รวบรวมขอมูลที่ตองการเผยแพร

NO

YES

ดาํเนินการจัดทาํสื�อ

ประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ข้อมูล

ตรวจสอบความถูกตอง

ออกแบบลงส่ือที่ตองการ เชน แผน
โปสเตอร แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ
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     3.11 การประชาสัมพันธบนเว็บไซต 

                                                                        ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

งานประชาสัมพันธ 

ชื่อ นายชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................  รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  ประชาสัมพันธ........................................................... กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธบนเว็บไซต............................................ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การประชาสัมพันธบนเว็บไซต 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติยอนหลัง 6 เดือน 

2.1.1 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล / รูปภาพ

กิจกรรม 

เม่ือไดรับขอมูลมาทําการตรวจสอบความ

ถูกตองของขอความและรูปภาพประกอบ 

192 

ครั้ง/ป 

  1  

 

 2.1.2 ดําเนินการลงขอมูลหรือขาวประชาสัมพันธบนเว็ป

ไซดของคณะ 

นําเนื้อหาขาวหรือขอมูลท่ีตรวจสอบแลว

ลงประชาสัมพันธในเว็ปไซดของคณะ 

192 

ครั้ง/ป 

ประชาสัมพันธบน

เว็บไซต 

30    
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รวม 30 1   

รวมระยะเวลาทั้งหมด  1 41  



156 
 

 

คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

  กิจกรรมหลัก …………การประชาสัมพันธบนเว็บไซต……….... 

ช่ือ .......นายชอม........ นามสกุล .........สุกปลั่ง......................   รหัสเอกสาร   WI – CIM - PR - 08  

งาน .............ประชาสัมพันธ............................... กิจกรรมหลัก ....................การประชาสัมพันธบนเว็บไซต...........................  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ....อาจารยปรเมษฐ....นามสกุล .......แสงออน........  ตําแหนง ......รองคณบดีฝายบริหาร.... 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการประชาสัมพันธบนเว็บไซต 

    1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธบนเว็บไซต 
 

2. ขอบเขตงาน 

     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธบนเว็บไซต 

    ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 รับแจงขาวสาร ขอมูลตางๆจากสํานักงานคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะ ท่ีตองการประชาสัมพันธ 

รับแจงขอมูลขาวสารจากสํานักงานคณะ หรือสาขาวิชา ซ่ึงจะสงผานระบบ e-office หรือเมล หรือเอกสาร      

     3.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล / รูปภาพกิจกรรม 

 เม่ือไดรับขอมูลมาทําการตรวจสอบความถูกตองของขอความและรูปภาพประกอบ 

     3.3 ดําเนินการลงขอมูลหรือขาวประชาสัมพันธบนเว็ปไซดของคณะ 

 นําเนื้อหาขาวหรือขอมูลท่ีตรวจสอบแลวลงประชาสัมพันธในเว็ปไซดของคณะ 

      

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

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน .................1............... หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน .....40..... นาที/….....1........ ช่ัวโมง/…................ วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ......1........แบบฟอรม 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม นายชอม  สุกปลั่ง     ลงนาม นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน       ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน   ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา       ผูควบคุม              ผูอนุมัติ 
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ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานคณะ/สาขาวิชา นาที ชม. วัน




1.

2.

3.




รับแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่างๆจาก

สํานักงานคณะหรือสาขาวิชาภายใน

วิทยาลัยที�ต้องการประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล / 

รูปภาพกิจกรรม

ดําเนินการลงข้อมูลหรือข่าว

ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซด์ของวิทยาลัย




10

30




1




ร้อยละ 100

ร้อยละ 100




ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูล

40 1

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน

รวมใน 1 ป
ผูอนุมัติ    ....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน..... ผูจัดทํา  ............นายชอม  สุกปลั่ง..................

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)          (ตําแหนง ...นักวิชาการคอมพิวเตอร....)

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป วันที่    .. ผูควบคุม ........อาจารยปรเมษฐ  แสงออน...........

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....)




ข้อมูลข่าวสาร

ความถูกต้องของข้อมูลที�

ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

ตัวชี้วัด (KQI) 

ความถูกตองของขอมูลที่

ประชาสัมพันธบนเว็บไซต

รอยละ 100 ขอมูล




ข้อมูลหรือข่าวสาร

ข้อมูลหรือข่าวประชาสัมพันธ์

บนเว็ปไซด์ของคณะ




ความถูกต้องของข้อมูลหรือ

ข่าวสาร

ความถูกต้องของข้อมูลหรือ

ข่าวสาร

ความถูกต้องของข้อมูล

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝาย......บริหารงานทั่วไป........      งาน....ประชาสัมพันธ....      กิจกรรมหลัก ...การประชาสัมพันธบนเว็บไซต ....        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน....1......... ชั่วโมง.......40.......นาที

ขั�นตอน กิจกรรมรอง บุคคลภายในคณะ/ภายนอก
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์ เวลา

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เปาหมาย ผลลัพธ

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

แจ้งข่าวสาร/ข้อมูลต่างๆ

ตรวจสอบ

   รวบรวมข้อมูลข่าวสาร

ดําเนินการลงข้อมูลหรือข่าว

ประชาสัมพันธ์

YES

NO

ทราบข้อมูล
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4.งานอาคาร/ยานพาหนะ 

 4.1การแจงซอมขอมูลออนไลน 

ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

งานอาคาร/ ยานพาหนะ 

ชื่อ …..…นายสมคิด.................  นามสกุล .....................ปดสาคํา....................... รหัสเอกสาร JD – CIM – GA – 04 - 01 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การแจงซอมขอมูลออนไลน…………………….……… 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล ……………แสงออน….…………….  ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การแจงซอมขอมูลออนไลน 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติ  ยอนหลัง 6 เดือน 

 

2.1.1 กรอกแบบฟอรมการแจงซอม - กรอกแบบฟอรมการแจงซอม 48 ขอมูลการแจงซอม 2    

 

 

2.1.2 เขาเว็ปไซตแจงซอมออนไลน  48  2   

2.2.3 แจงปญหาในระบบ  48  3   

2.2.4 ติดตามงานในระบบ  48  2   

2.2.5 จัดเก็บเอกสารเขาแฟม - จัดเก็บเอกสารเขาแฟมเพ่ือเปนขอมูล 

และสถิติในการแจงซอม 

48 ขอมูลการแจงซอม 2   

รวม 11    

รวมระยะเวลาทั้งหมด 48 1 1  
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3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 

หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ เรื่องที่ตองติดตอ ความถี่ 

3.1กองกลาง ประชุมระบบแจงซอมออนไลน  

3.2 ประชุมอาคารประหยัดพลังงาน  

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา 

4.2 ประสบการณทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน 48 นาที/ ......1.. ชั่วโมง/ .....1... วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การแจงซอมออนไลน   

ช่ือ ............นายสมคิด............. นามสกุล ................ปดสาคํา.....................   รหัสเอกสาร   WI - CIM – GA – 04 - 01 

งาน ....................อาคาร/ยานพาหนะ............   กิจกรรมหลกั ............................การแจงซอมออนไลน..........................................   

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ……อาจารยปรเมษฐ……… นามสกุล ……แสงออน……. ตําแหนง .........รองคณบดีฝายบริหาร......... 

แกไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แกไข ................................................ วันประกาศใช ........................... 

 

1. วัตถุประสงค 

   1.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรภายใน 

   1.2 มีอุปกรณพรอมใชงาน 

2. ขอบเขตงาน 

    2.1 การใหบริการบุคลากรในการแจงซอมออนไลนท เพ่ือใหมีวัสดุครุภัณฑพรอมใชงานอยูเสมอ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 กรอกแบบฟอรมการแจงซอม 

3.2 เขาเวปแจงซอมออนไลน 

3.3 แจงปญหาในระบบ 

3.4 ติดตามงานในระบบ 

3.55 จัดเก็บเอกสารเขาแฟม      

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีจํานวน ................1................ หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 48 นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 1  วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ........1.......แบบฟอรม 
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ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
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4.2 การจัดทาํทะเบียนประวัติซอมบํารุง 

ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

                    งานอาคาร/ ยานพาหนะ 

ชื่อ …..…นายสมคิด.................  นามสกุล .....................ปดสาคํา....................... รหัสเอกสาร JD – CIM – GA – 04 - 02 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การจัดทําทะเบียนประวัติซอมบํารุง…………………………….. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล ……………แสงออน….…………….  ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดทําทะเบียนประวัติซอม

บํารุง 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติ  ยอนหลัง 6 เดือน 

 

2.1.1 จัดทําทะเบียนการซอมบํารุง -จัดทําทะเบียนการซอมบํารุงวัสดุครุภัณฑ

ภายในคณะ เพ่ือใหวัสดุครุภัณฑอยูใน

สภาพพรอมใชงานอยูตลอด 

120 รายละเอียดการ

ซอมบํารุง 

5    

 

2.1.2 สถิติการซอมบํารุง - จัดทําสถิติจํานวนครั้งในการซอมวัสดุ

ครุภัณฑ 

120  10   

2.1.3 จัดทําสรุปรายงานการซอมบํารุงประจําป - จัดทําสรุปรายงานการซอมบํารุงวัสดุครุ

ภัณประจําป 

120 ประวัติการซอม

บํารุง 

10   

รวม 25    

รวมระยะเวลาทั้งหมด  1 7  
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3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 

หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ เรื่องที่ตองติดตอ ความถี่ 

3.1กองกลาง ประชุมระบบแจงซอมออนไลน  

3.2 ประชุมอาคารประหยัดพลังงาน  

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา 

4.2 ประสบการณทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน - นาที/ ..1.... ชั่วโมง/ ....7... วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดทําทะเบียนประวัติซอมบํารุง 

ช่ือ ............นายสมคิด............. นามสกุล ................ปดสาคํา.....................รหัสเอกสาร WI - CIM - GA - 04 - 02 

งาน ..................อาคาร / ยานพาหนะ.................. กิจกรรมหลัก ....................การจัดทําทะเบียนประวัติซอมบํารุง …………………. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ……อาจารยปรเมษฐ……… นามสกุล ……แสงออน……. ตําแหนง .........รองคณบดีฝายบริหาร......... 

แกไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แกไข ................................................ วันประกาศใช ........................... 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือเปนสถิติในการซอมบํารุง 
2. ขอบเขตงาน 

    2.1 เพ่ือควบคุมการซอมบํารุง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 จัดทําทะเบียนการซอมบํารุง 

      -จัดทําทะเบียนการซอมบํารุงวัสดุครุภัณฑภายในคณะ เพ่ือใหวัสดุครุภัณฑอยูในสภาพพรอมใชงานอยูตลอด 

3.2 สถิติการซอมบํารุง 

      - จัดทําสถิติจํานวนครั้งในการซอมวัสดุครุภัณฑ 

3.3 จัดทําสรุปรายงานการซอมบํารุงประจําป          
         

        

 

 

 

 

 

                -จัดทําสถิติจํานวนครั้งในการซอมวัสดุครุภัณฑ 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนม ีมีจํานวน ..............1.................. หนวยงาน 

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

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ........1.......แบบฟอรม 
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ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
 



170 
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4.3 การจัดการระบบวงจรปด 

ใบพรรณาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

งานอาคารและสถานที ่

ชื่อ …..…นายสมคิด.................  นามสกุล .....................ปดสาคํา.......................รหัสเอกสาร JD – CIM – GA – 04 - 03 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การจัดการระบบวงจรปด………………………………………….. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล ……………แสงออน….…………….  ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดการระบบวงจรปด 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติ  ยอนหลัง 6 เดือน 

 

2.1.1 กรอกแบบฟอรมการขอดูกลองวงจรปด -กรอกแบบฟอรมพรอมวัตถุประสงคใน

การขอดูกลองวงจรปด 

150 รายละเอียดการ

ขอดูกลองวงจรปด 

2    

2.1.2 ติดตอประสานงานผูควบคุมดูแล  150  2    

2.1.3 ตรวจสอบและแสดงผลตามวัตถุประสงค  150  20    

2.1.4 นําไฟลท่ีไดใส DVD/Flash Drive  150  7    

2.1.5 ติดตอรับภาพนิ่ง หรือ DVD  150  2    

2.1.6 จัดเก็บเอกสารเขาแฟม  150  2    

2.1.7 จัดทําสถิติการใชบริการขอดูกลองวงจรปด  150 สถิติการขอดูกลอง

วงจรปด 

5    
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รวม 36    

รวมระยะเวลาทั้งหมด  6 12  

 

 

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 

หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ เรื่องที่ตองติดตอ ความถี่ 

3.1กองกลาง ประชุมระบบแจงซอมออนไลน  

3.2 ประชุมอาคารประหยัดพลังงาน  

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา 

4.2 ประสบการณทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน - นาที/ ....6.. ชั่วโมง/ 12 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก ระบบวงจรปด 

ช่ือ ............นายสมคิด............. นามสกุล ................ปดสาคํา.....................   รหัสเอกสาร   WI – CIM – GA – 04 - 03 

งาน ................. อาคาร/ยานพาหนะ ......................... กิจกรรมหลัก ............. ระบบวงจรปด ………………………………………………... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ……อาจารยปรเมษฐ……… นามสกุล ……แสงออน……. ตําแหนง .........รองคณบดีฝายบริหาร......... 

แกไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แกไข ................................................ วันประกาศใช ........................... 

 

1. วัตถุประสงค 

       1.1 เพ่ือรักษาและเฝาระวังความปลอดภัยของ บุคคลและสถานที่ในคณะ 

       1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามผกระทําความผํ  ิดตางๆ ภายในคณะ 

2. ขอบเขตงาน 

        2.1 ครอบคลุมถึงการขอดูกลองวงจรปดเพ่ือติดตามทรัพยสินที่หายภายในหองเรียน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 กรอกแบบฟอรมการขอดูกลองวงจรปด 

      - กรอกแบบฟอรมพรอมวัตถุประสงคในการขอดูกลองวงจรปด  

3.2 ติดตอประสานงานผูควบคุมดูแล 

3..3 ตรวจสอบและแสดงผลตามวัตถุประสงค 

3..4 นําไฟลที่ไดใส DVD/Flash Drive 

3..5 ติดตอรับภาพน่ิง หรือ DVD 

3..6 จัดเก็บเอกสารเขาแฟม 

2.7.7 จัดทําสถิติการใชบริการขอดูกลองวงจรปด4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีจํานวน ...............1................. หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน - นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 12 วัน  
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7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1แบบฟอรม 

 

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
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4.4 การควบคุมทะเบียนการใชรถ/ งานตอทะเบียน พ.ร.บ. รถยนต 

 

ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

                   อาคาร/ ยานพาหนะ 

ชื่อ …..…นายสมคิด.................  นามสกุล .....................ปดสาคํา.......................รหัสเอกสาร JD – CIM – GA -04 -04 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  อาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การควบคุมทะเบียนการใชรถ/ งานตอทะเบียน พ.ร.บ. รถยนต 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ...........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล ……………แสงออน….…………….  ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การควบคุมทะเบียนการใชรถ/ 

งานตอทะเบียน พ.ร.บ. รถยนต 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติ  1 ครั้ง / ป 

 

2.4.1 จัดทําทะเบียนการใชรถ  240 ทะเบียนการใชรถ 10    

2.4.2 รายละเอียดการใชรถแตละวัน  240  2    

2.4.3 แจงพนักงานขับรถ  240 ทะเบียนการใชรถ 5    

รวม 17    

รวมระยะเวลาทั้งหมด  5 9  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 
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หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ เรื่องที่ตองติดตอ ความถี่ 

3.1กองกลาง ประชุมระบบแจงซอมออนไลน  

3.2 ประชุมอาคารประหยัดพลังงาน  

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา 

4.2 ประสบการณทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน - นาที/ ....5.. ชั่วโมง/ ....9... วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
 



180 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การควบคุมทะเบียนการใชรถ/งานตอทะเบียน พรบ. 

ช่ือ ............นายสมคิด............. นามสกุล ................ปดสาคํา.....................   รหัสเอกสาร   WI - CIM – GA -04 -04 

งาน อาคาร/ยานพาหนะ ......... กิจกรรมหลัก ............... การควบคุมทะเบียนการใชรถ/งานตอทะเบียน พรบ. …………………… 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ……อาจารยปรเมษฐ……… นามสกุล ……แสงออน……. ตําแหนง .........รองคณบดีฝายบริหาร.... 

แกไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แกไข ................................................ วันประกาศใช ........................... 

 

 

1. วัตถุประสงค 

   1.1 เพ่ือเปนขอมูลใหกับพนักงานขับรถในการใชรถแตละวัน พรอมทั้งระบุเวลาและสถานที่ที่จะไป 

2. ขอบเขตงาน 

    2.1 เพ่ือควบคุมการใชรถในแตละวัน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 จัดทําทะเบียนการใชรถ 

3.2 รายละเอียดการใชรถแตละวัน 

3.3 แจงพนักงานขับรถดําเนินการตอทะเบียน 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีจํานวน .............1................... หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน - นาที/ 5 ช่ัวโมง/ 9  วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .......1........แบบฟอรม 
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ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
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4.5 การจัดทาํสถิติซอมยานพาหนะ 

ใบพรรณาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

                   อาคาร/ ยานพาหนะ 

ชื่อ …..…นายสมคิด.................  นามสกุล .....................ปดสาคํา....................... รหัสเอกสาร รหัสเอกสาร JD – CIM – GA – 04 - 05 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  อาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การจัดทําสถิติซอมยานพาหนะ........…………………………….. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ...............อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล ……………แสงออน….…………….  ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร………. 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดทําสถิติซอมยานพาหนะ 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติ  ยอนหลัง 6 เดือน 

 

2.1.1 การจัดทําประวัติรถยนต -รวบรวมรายละเอียดประวัติรถ ประวัติ

คนขับรถ ประวัติการซอมรถ 

48 ประวัติรถ 10    

2.1.2 รายละเอียดการซอมรถในรอบป - รายละเอียดการซอมรถแตละครั้ง  48   5   

2.1.3 สรุปการซอมรถประจําป - จัดทําสถิติการซอมรถประจําป 48 ข อ มู ล ส ถิ ติ ก า ร

ซอมรถ 

 1   

รวม 10 6   

รวมระยะเวลาทั้งหมด  2 42  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 

หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ เรื่องที่ตองติดตอ ความถี่ 
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4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา 

4.2 ประสบการณทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน - นาที/ 2 ชั่วโมง/ 42 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดทําสถิติซอมยานพาหนะ   

ช่ือ ............นายสมคิด............. นามสกุล ................ปดสาคํา.....................   รหัสเอกสาร   WI – CIM –GA 04 -05 

งาน  อาคาร / ยานพาหนะ ............... กิจกรรมหลัก ..................... การจัดทําสถิติซอมยานพาหนะ .............................................   

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ……อาจารยปรเมษฐ……… นามสกุล ……แสงออน……. ตําแหนง .........รองคณบดีฝายบริหาร.........

แกไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แกไข ................................................ วันประกาศใช ........................... 

 

1. วัตถุประสงค 

     1.1 เพ่ือจัดทําประวัติรถยนต 

2. ขอบเขตงาน 

     2.1 เพ่ือครอบคลุมทั้งการจัดทําประวัติรถยนต ประวัติการซอมรถในแตละครั้ง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

2.6.1 การจัดทาํประวัติรถยนต 

2.6.2 รายละเอียดการซอมรถในรอบป 

2.6.3 สรุปการซอมรถประจําป 

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

 

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีจํานวน ...............1................. หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน - นาที/ 2 ช่ัวโมง/ 42  วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ....................1.................... แบบฟอรม 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
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4.6 การตรวจสอบการใชพลังงานเชื้อเพลิง 

ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

                    งานอาคาร/ ยานพาหนะ 

ชื่อ …..…นายสมคิด.................  นามสกุล .....................ปดสาคํา....................... รหัสเอกสาร รหัสเอกสาร JD – CIM – GA – 04 - 06 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  อาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การตรวจสอบการใชพลังงานเชื้อเพลิง..……………………….. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล ……………แสงออน….…………….  ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การตรวจสอบการใชพลังงาน

เชื้อเพลิง 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติ  1 ครั้ง / เดือน 

 

2.1.1 รวบรวมการใชเชื้อเพลิงรถยนต ไฟฟา ภายใน

คณะ 

-รวบรวมการใชเชื้อเพลิงรถยนตโดย

ปริมาณน้ํามันท่ีเติมในแตละเดือน 

-รวบรวมการใชไฟฟาโดยการจดเลข

มิเตอร 

60 ขอมูลการใช

เชื้อเพลิง 

 5   

 

 

2.1.2 จัดทํารายงานการใชเชื้อเพลิงและไฟฟาภายใน

คณะ ไปยังกองกลางและผูท่ีเกี่ยวของ 

-จัดทําบันทึกขอความรายงานการใช

เชื้อเพลิงและไฟฟาภายในคณะ 

60   3   

2.1.3 จัดเก็บขอมูลเขาแฟม  60 ขอมูล 5    

รวม 5 1 1  

รวมระยะเวลาทั้งหมด  2 69  
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3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 

หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ เรื่องที่ตองติดตอ ความถี่ 

   

   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา 

4.2 ประสบการณทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน -นาที/ 2 ชั่วโมง/ 69 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การตรวจสอบการใชพลังงานเชื้อเพลิง 

ช่ือ ............นายสมคิด............. นามสกุล ................ปดสาคํา.....................   รหัสเอกสาร   WI - CIM – GA – 04 - 06 

งาน ........... อาคาร / ยานพาหนะ ........ กิจกรรมหลัก ....................... การตรวจสอบการใชพลังงานเช้ือเพลิง ...................

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ……อาจารยปรเมษฐ……… นามสกุล ……แสงออน……. ตําแหนง .........รองคณบดีฝายบริหาร......... 

แกไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แกไข ................................................ วันประกาศใช ........................... 

 

1. วัตถุประสงค 

      1.1 เพ่ือควบคุมการใชพลังงานเช้ือเพลิงภายในคณะ 

2. ขอบเขตงาน 

      2.1 ครอบคลุมทั้งการใชเช้ือเพลิงรถยนต และการใชไฟฟาภายในคณะ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 รวบรวมการใชเช้ือเพลิงรถยนต ไฟฟา ภายในคณะ 

     -รวบรวมการใชเช้ือเพลิงรถยนตโดยปริมาณนํ้ามันที่เติมในแตละเดือน 

       - รวบรวมการใชไฟฟาโดยการจดเลขมิเตอร 

3.2 จัดทํารายงานการใชเช้ือเพลิงและไฟฟาภายในคณะ ไปยังกองกลางและผูที่เกี่ยวของ 

      - จัดทําบันทึกขอความรายงานการใขเช้ือเพลิงและไฟฟาภายในคณะ 

3.3 จัดเก็บขอมูลในระบบ 

 

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

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีจํานวน ...........1..................... หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน - นาที/ 2 ช่ัวโมง/ 69  วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .................1....................... แบบฟอรม 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 

 

 

 ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
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4.7 การตรวจสอบซอมบาํรงุ 

ใบพรรณาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

งานอาคาร/ยานพาหนะ 

ชื่อ …..…นายสมคิด.................  นามสกุล .....................ปดสาคํา....................... รหัสเอกสาร JD - CIM – GA – 04 - 07 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  อาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การตรวจสอบซอมบํารุง…………………………………………….. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล ……………แสงออน….…………….  ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1เพ่ือใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานอาคาร /ยานพาหนะ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดสามารถเขาใจไดถูกตองและชัดเจนในงานอาคาร /ยานพาหนะ 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การตรวจสอบซอมบํารุง 

- หนวยนับ : เรื่อง 

- สถิติ  ยอนหลัง 1 ป หรือ 6 เดือน 

 

2.1.1 รับใบแจงซอม หรือ บันทึกขอความแจงซอม 

พรอมตรวจสอบรายละเอียด 

รับใบแจงซอม/บันทึกขอความ ตรวจสอบ

รายการวัสดุหรือเลขครุภัณฑ ย่ีหอ /รุน 

ในบัญชีวัสดุครุภัณฑ ของฝาย  

60 ขอมูล 10    

2.1.2 กรณีดําเนินการเองได ดําเนินการซอมบํารุงให

เรียบรอย 

- เครื่องปรับอากาศ (กรณีน้ําหยด 

ดําเนินการถอดทอน้ําท้ิง ใชโบวเวอรเปาไล

น้ําหรือวุนท่ีคางอยูนทอออก ถอดฝาครอบ

เครื่องดานลางแลวซับน้ําท่ีคางในถาดออก

ใหหมดแลวประกอบคืน) 

- เครื่องปรับอากาศ (กรณีเบรคเกอรตัด 

ดําเนินการตรวจสอบดังนี้ 1. หนาสัมผัส 

60 วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ

สามารถ ใชงานได 

 3   
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เม็คเนติก ท่ีคอลยรอนวาทํางานสมบูรณ

หรือไมถาสกปรกใหตัดไฟและถอดทํา

ความสะอาด/เปลี่ยน 2.ระดับน้ํายาภายใน

คอมเพลสเซอร ถาน้ํายาเกินคอมเพลสเซอ

จะทํางานหนักและกินกระแสไฟฟามาก

เกินโหลดท่ีเบรคเกอรรับได ใหดําเนินการ

ปลอยน้ํายาออก) 

- เครื่องปรับอากาศ (กรณีไมมีความเย็น 

ดําเนินการตรวจสอบดังนี้ 1. กรองฝุน พัด

ลมคอลยเย็น และคอลยเย็นตันหรือไม ถา

ตันใหดําเนินการลาง 2. ตรวจสอบคอลย

รอนวาครีบระบายความรอนตันหรือไม ถา

ตันใหดําเนินการลางทําความสะอาด 3. 

ระดับน้ํายาสามารถตรวจสอบได2วิธีคือ 

3.1ใชเครื่องวัดกระแสไฟฟาวัดกระแส ถา

ต่ํากวาท่ีกําหนดไวแลดงวาน้ํายาขาด 3.2 

ใชเกจวัดน้ํายาวาอยูในระดับหรือไม) 

- กอกน้ําชํารุด/สายน้ําดีชํารุด 

ดําเนินการเปลียนอุปกรณ 

- ชักโครก น้ํารั่ว / ลูกลอยคาง เปลี่ยน

หรือซอมตามอาการ 

- ทอสงน้ําแตก ตัด/ตอ หรือเปลี่ยน 

-โทรศัพท สายขาด/ไมมีสัญญาณตัดแลว

ตอใหม หรือเดินสายจากตูสาขาใหม 

- ปลั๊กไฟชํารุด (ปลั๊กติดผนังดําเนินการ

เปลี่ยน ปลั๊กพวงสายขาดถอดบัดกรีใหม) 
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- เดินปลั๊กไฟหรือแยกสวิตซไฟใหม 

- หลอดไฟ (หลอดเสียเปลี่ยนหลอด ซ่ึงT5 

เดิมใชบัลลัสอิเล็กทรอนิกซแบบ 2 หลอด/

ชุด  กรณีบัลลัสเสีย ตองดําเนินการตัดตอ

วงจรไฟฟาภายในโคมไฟใหมท้ังหมด) 

2.1.3 กรณีตรวจสอบแลวซอมเองไมไดดําเนินการ 

ประสานบริษัทเขามาตรวจสอบ พรอมเสนอราคา 

-ประสานบริษัทอยางนอย 2 บริษัท เขามา

ตรวจสอบอุปกรณท่ีชํารุด พรอมนําไปดู

อุปกรณ ใหรายละเอียด เชน เลขหอง เลข

ครุภัณฑ ชื่อหรือรายละเอียดตางๆท่ีลงไว

ในทะเบียนครุภัณฑ  

 ใบเสนอราคา  1   

2.1.4 ดําเนินการประเมินราคา ความคุมคาในการซอม

บํารุง ใหความเห็น พรอมทําบันทึกขอความขออนุมัติ 

เสนอคณบดีเพ่ือ ขออนุมัติซอมบํารุง 

-ดําเนินการเปรียบเทียบราคาตามใบเสนอ

ราคาของแตละบริษัท โดยเลือกท่ีราคา

ต่ําสุด  

- เปรียบเทียบราคาซอมบํารุงกับราคา

เครื่องในทะเบียนครุภัณฑ รวมถึงราคา

กลางสํานักงบประมาณและราคาตลาด 

-ทําบันทึกขอความขอ อนุมัติซอมตาม

เสนทางหนวยงาน พรอมแนบเอกสารใบ

เสนอราคา 

60 เ อ ก ส า ร บั น ทึ ก

ขอความ 

 4   

2.1.5 อนุมัติประสานบริษัทเขาดําเนินการ / ไมอนุมัติ

แจงใหผูดูแลหรือผูแจงทราบ 

- ประสานชางเขาดําเนินการ แจงผูเกี่ยว

ขอ ง ( ผู แ จ ง ) ทร า บ  ค ว บ คุ ม ดู แ ล ใ ห

คําปรึกษา เปนระยะ 

60 วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ

สามารถ ใชงานได 

 1   

2.1.6 ดําเนินการซอมแลวเสร็จ ตรวจสอบ/รายงานผล

(คณบดี/ผูแจง) 

- รายงานผลการซอมใหผูแจงซอม/คณบดี

ทราบผลการดําเนินงาน 

-บันทึกประวัติการซอมบํารุงหรือรายการ

ปรับเปลี่ ยต างๆลงบัญชีวัสดุหรือเลม

60 ขอมูลประวัติการ

ซอมบํารุง 

 1   
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ครุภัณฑ 

รวม 10 3 1  

รวมระยะเวลาทั้งหมด     

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 

หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ เรื่องที่ตองติดตอ ความถี่ 

3.1   

3.2   

 

 

 

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษาปริณญาตรี 

4.2 ประสบการณทํางาน - 
 

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน -นาที/1 ชั่วโมง/  87วัน 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การตรวจสอบซอมบํารุง 

ช่ือ ............นายสมคิด............. นามสกุล ................ปดสาคํา.....................   รหัสเอกสาร   WI - CIM – GA – 04 - 07 

งาน ...........อาคาร/ยานพาหนะ............  กิจกรรมหลัก .............................การตรวจสอบซอมบํารุง.......................................... 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ……อาจารยปรเมษฐ……… นามสกุล ……แสงออน……. ตําแหนง .........รองคณบดีฝายบริหาร......... 

แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช .................................... 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือซอมบํารุงวัสดุ อุปกรณ หรือครุภัณฑตางๆ ใหสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

    1.2 เพ่ือซอมบํารุงวัสดุ อุปกรณ หรือครุภัณฑตางๆ ใหสามารถใชงานไดทันตอความตองการ 
 

2. ขอบเขตงาน 

    ตรวจสอบ ซอมบํารุง วัสดุ ครุภัณฑตางๆ ในความรับผิดชอบของหนวยงาน ใหสามารถใชงานได 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 รับใบแจงซอม/บันทึกขอความ ดําเนินการตรวจสอบบัญชี วัสดุครุภัณฑของฝาย เพ่ือความถูกตอง 

    3.2 ดําเนินการตรวจสอบซอมบํารุง ตามอาการ (ซอมเองได) 

    3.3 ประสานบริษัทเขามาตรวจสอบ พรอมเสนอราคา (ซอมเองไมได) 

    3.4 ดําเนินการประเมินราคา ความคุมคาในการซอมบํารุง ใหความเห็น พรอมทําบันทึกขอความขออนุมัติ เสนอคณบดีเพ่ือ   

         ขออนุมัติซอมบํารุง 

    3.5 อนุมัติประสานบริษัทเขาดําเนินการ / ไมอนุมัติแจงใหผูดูแลหรือผูแจงทราบ 

    3.6 ดําเนินการซอมแลวเสร็จ รายงานผล(คณบดี/ผูแจง) บันทึกประวัติการซอมบํารุง ลงบัญชี วัสดุครุภัณฑของฝาย พรอม   

         จัดเก็บใบแจงซอมลงแฟม 

     

     
 

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

 

 

 

 ดังเอกสารแนบ ( Flow Chart) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน .............1................... หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน - นาที/ 13 ช่ัวโมง/ 87 วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ........1.......แบบฟอรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
 



202 
 

 

 

 

 



203 
 

 

 



204 
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ดําเนินการซอมแลวเสร็จ




1

10 3 1

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป ผูจัดทํา  ............นายสมคิด  ปดสาคํา................ ผูอนุมัติ    ....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน.....

หมายเหตุ  2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ....พนักงานขับรถ....) ตําแหนง    รองคณบดีฝายบริหาร

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป วันที่    ....30..../...มิถุนายน.../...2558....

      (ตําแหนง ....หัวหนาสํานัก....)

รวม




วัสดุอุปกรณ ซอมเสร็จทันเวลา

 และสามารถใชงานได

ผูควบคุม .......นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน...........

สิ �นสุด  8

ตรวจสอบความเรียบร้อยรับทราบ รับทราบ
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4.8 การระบบรักษาความปลอดภัย 

ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

              งานอาคาร/ยานพาหนะ 

ชื่อ …..…นายสมคิด.................  นามสกุล .....................ปดสาคํา....................... รหัสเอกสาร JD - CIM – GA – 04 - 08 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  อาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การระบบรักษาความปลอดภัย…………………….…………….. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล ……………แสงออน….…………….  ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1เพ่ือใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานอาคาร /ยานพาหนะ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดสามารถเขาใจไดถูกตองและชัดเจนในงานอาคาร /ยานพาหนะ 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การระบบรักษาความปลอดภัย 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติ  1 ครั้ง / ป 

 

2.1.1 ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณตางๆ ตามระบบ 

ISO 14001 : 2004 ทุกเดือน 

 

1. ถังดับเพลิง 

-ตรวจแรงดัน  

-ความสะอาด 

2. สัญญาณเตือนภัย (Fire alarm)  

-ตรวจการสงสัญญาณ  

-ความสะอาด  

   -สิ่งกีดขวาง 

3 สายฉีดน้ําดับเพลิง  

12 เอกสาร/ความ

พรอมใชงาน 

 4 1  
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-ตรวจระดับความแรงของน้ํา  

-สภาพสายดับเพลิง 

4. ไฟฉุกเฉิน 

- การสองสวาง 

- ความสะอาด 

5 เครื่อง Generator 

- ติดเครื่อง  

-ทําความสะอาดภายนอก  

-เปากรองอากาศ  

-ตรวจระดับน้ํากลั่น ระดับน้ํามัน น้ํามันเครื่อง  

-ตรวจแรงดันไฟฟา ความถี่ และกระแสไฟฟา 

รวม  4 1  

รวมระยะเวลาทั้งหมด  6 18  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 

หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ เรื่องที่ตองติดตอ ความถี่ 

3.1   

3.2   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษาปริณญาตรี 

4.2 ประสบการณทํางาน - 
 

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน ....-... นาที/ 6 ชั่วโมง/ 18 วัน 
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ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก  การระบบรักษาความปลอดภัย 

ช่ือ ............นายสมคิด............. นามสกุล ................ปดสาคํา.....................   รหัสเอกสาร   WI - CIM – GA – 04 - 08 

งาน .............อาคาร/ยานพาหนะ ..........  กิจกรรมหลัก  ................... การระบบรักษาความปลอดภัย ………………………………….. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ……อาจารยปรเมษฐ……… นามสกุล ……แสงออน……. ตําแหนง .........รองคณบดีฝายบริหาร.........

แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช .................................... 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือเปนการดูแลรักษา อุปกรณ ที่ใชในสถานการณฉุกเฉิน ใหมีความพรอมใชงานตลอดเวลา 
     
2. ขอบเขตงาน 

     ดูแล รักษา ตรวจสอบ อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของใหมีความพรอม สามารถใชงานไดตลอดเวลา 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณตางๆ ตามระบบ ISO 14001 : 2004 ทุกเดือน 

 
 

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

 

 

 

 ดังเอกสารแนบ ( Flow Chart) 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน ..............1.................. หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ......-...... นาที/ ...... 6......... ช่ัวโมง/ .........18........ วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ..........1.....แบบฟอรม 
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ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
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4.9 การตรวจสอบยานพาหนะ 

ใบพรรณาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

                  งานอาคาร/ยานพาหนะ 

ชื่อ …..…นายสมคิด.................  นามสกุล .....................ปดสาคํา.......................  รหัสเอกสาร JD - CIM – GA – 04 - 09 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  งานอาคาร/ยานพาหนะ ............................ กิจกรรมหลัก การตรวจสอบยานพาหนะ  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล ……………แสงออน….…………….  ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร………. 

 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การตรวจสอบยานพาหนะ  

- หนวยนับ : ครัง้ 

- 12 ครั้ง / ป 

2.1.1แบบรายงานการตรวจสภาพรถยนตของคณะฯผู

กรอกคือพนักงานขับรถ 

 240  1    

2.1.2 เจาหนาท่ีฝายโสตฯตรวจสอบแบบรายงาน  240  1    

2.1.3 จัดแบบรายงานการตรวจสภาพรถยนตเก็บเขา

แฟม 

 240  1    

รวม 3    
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รวมระยะเวลาทั้งหมด  5 1  

 

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 

หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ เรื่องที่ตองติดตอ ความถี่ 

3.1   

3.2   

 

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

4.1 คุณวุฒิการศึกษา 

4.2 ประสบการณทํางาน 
 

 

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

 

 

 

 

 

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

 กิจกรรมหลัก การตรวจสอบยานพาหนะ 

ช่ือ ............นายสมคิด............. นามสกุล ................ปดสาคํา.....................   รหัสเอกสาร   WI - CIM – GA – 04 - 09 

งาน  อาคาร/ยานพาหนะ                                           กิจกรรมหลัก การตรวจสอบยานพาหนะ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ ……อาจารยปรเมษฐ……… นามสกุล ……แสงออน……. ตําแหนง .........รองคณบดีฝายบริหาร.........

แกไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แกไข ................................................ วันประกาศใช ........................... 

 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

    1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 
 

2. ขอบเขตงาน 

    2. ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานดานงานพาหนะของคณะวิทยาการจัดการตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่

มีสวนเกี่ยวชอง 

   

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

   การขอใชรถตู คณะวิทยาการจัดการ 

    3.1 แบบรายงานการตรวจสภาพรถยนตของคณะฯ ผูกรอกคือพนักงานขับรถ 

    3.2 ผูตรวจสอบแบบรายงาน (เจาหนาที่ฝายโสตฯ) 

    3.3 จัดเก็บเขาแฟม 

     
 

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

 

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน 1 หนวยงาน 
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6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน  -  นาที/ ........5........ ช่ัวโมง/ ..........1...... วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ........1.......แบบฟอรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา ลงนาม  นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน  ลงนาม อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

ตําแหนง พนักงานขับรถ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                      รองคณบดีฝายบริหาร 

 ผูจัดทํา     ผูควบคุม                     ผูอนุมัติ 
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217 
 

 

5. งานบริหารงานบคุคล  

               1.1 การสรรหาบุคลกร                     ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 

 

งานบุคลากร 

ชื่อ  นางสาวสุภาพ  นามสกุล  พฤฒิสาริกร                            รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานทั่วไป  งาน  บุคลากร  กิจกรรมหลัก  การสรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได)     

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ .......................... นามสกุล………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การสรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได) 

- กรณีลาออกและทดแทนอัตราเดิม 

-กรณีรับตามกรอบอัตรากําลังที่พึงมี 

- หนวยนับ : คร้ัง 

- สถิติ  แผนอัตรากําลังของหนวยงาน 

 

2.1.1 รับบันทึกตนเร่ืองผูบริหาร บันทึกขอความจากภาควิชา/สาขาวิชา/

สํานักงานคณบดี เสนอเร่ืองขอใหดําเนินการ

เปดรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน

วิทยาลัย 

6 บันทึกตนเร่ืองฯ 1 

 

   

2.1.2 ตรวจสอบกรอบ

อัตรากําลังบุคลากร 

ดําเนินการตรวจสอบกรอบอัตรากําลังทั้งสาย

วิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ หาก 

    - ไมเปนไปตามกรอบอัตรากําลังสงคืน

ภาควิชา/สาขาวิชา/สํานักงานคณบดี 

    - เปนไปตามกรอบอัตรากําลังดําเนินการขออนุมัติ

6 ผลการตรวจสอบ

กรอบอัตรากําลัง 

20 
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

จางตอไป 

2.1.3 ขออนุมัติจางเสนอตอ

อธิการบดีโดยผานกอง

บริหารงานบุคคลเพ่ือตรวจสอบ

กรอบอัตรากําลัง 

- พิมพบันทึกขอความใสระบบ e – office เพ่ือ

ขออนุมัติจางเสนอตออธิการบดีพรอมแนบ 

1.คุณสมบัติของผูสมัคร 

2.รายชื่อกรรมการออกขอสอบ/ตรวจขอสอบ 

3.รายชื่อกรรมการสอบสัมภาษณ 

เสนอคณบดีลงนามโดยผานกองบริหารงานบุคคลเพ่ือ

ตรวจสอบกรอบอัตรากําลังเพ่ือพิจารณาใหความเห็นการ

ขออนุมัติจาง 

6 - บันทึกขอความ 

- คุณสมบัติผูสมัคร 

- รายชื่อ

คณะกรรมการออก

ขอสอบ/

ตรวจขอสอบ 

- รายชื่อ

คณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ 

5 

 

   

2.1.4 เสนออธิการบดีอนุมัติจาง เสนอบันทึกขอความขออนุมัติจางเสนอตอ

อธิการบดี 

  5    

2.1.5 มอบกองบริหารงานบุคคล

ดําเนินการ 

จัดทําประกาศรับสมัคร แตงต้ังคณะกรรมการ

รับสมัคร และดําเนินการรับสมัคร ประกาศผล

การสอบ 

6 - ประกาศรับสมัครฯ 

- คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการฯ 

1 

 

   

2.1.6 จองหองสอบ จองหองประชุมของวิทยาลัย  เพ่ือจัดเตรียม

สถานที่สําหรับการสอบแขงขันและสอบ

สัมภาษณและเสนอหัวหนาสํานักงานคณบดี

6 สถานที่สําหรับการ

สอบคัดเลือก 

5 
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

เพ่ือทราบ 

2.1.7 ทําบันทึกขอความแจง

เวียนคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

ฯ 

พิมพบันทึกขอความใสระบบ e – office 

พรอมแนบคําส่ังฯ เพ่ือแจงเวียนคําส่ังแตงต้ัง 

ดังนี้ 

- คณะกรรมการ 

ออกขอสอบ/ตรวจขอสอบ 

- คณะกรรมการสอบ 

สัมภาษณ 

6 คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการฯ 

5 

 

   

2.1.8 ประสานคณะกรรมการ

ออกขอสอบ ตรวจขอสอบ และ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ 

ประสานคณะกรรมการออกขอสอบ/

ตรวจขอสอบขอรับขอสอบเพ่ือจัดเตรียม

สําหรับการสอบและนัดหมายคณะกรรมการ

สอบสัมภาษณสําหรับวัน เวลา และสถานที่

สอบสัมภาษณ 

6 ขอสอบ 20 

 

 

 

  

2.1.9 คณะกรรมการดําเนินการสอบ

สัมภาษณ 

ดําเนินการสอบสัมภาษณ 6 ผลสอบสัมภาษณ   1 

 

 

2.1.10 สรุปผลการสอบและสง

กองบริหารงานบุคคลดําเนินการ 

สรุปผลการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป

และผลการสอบสัมภาษณ เ พ่ือจัดสงกอง

บริหารงานบุคคลดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ

ตอไป 

6 ผลการสรรหา

บุคลากร 

30 
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1.11 ดูแล และติดตามการ

จัดทําสัญญาจาง ของบุคลากรที่

เขาใหม 

ตรวจสอบข อมู ล  `ภาระงาน  มาตรฐาน   

กําหนดตําแหนง แนบเอกสารใหครบ 

6 สัญญาจาง  2 

 

  

 2.1.12  เสนออธิการบดีลงนาม 6 สัญญาจาง 5 

 

   

2.1.13 สง  

กองบริหารงานบุคคลออกเลขที่สัญญา 

6 เลขที่สัญญา 5 

 

   

2.1.14 จัดทํารายละเอียด

เงินเดือนบุคลากรใหม 

จัดทํารายละเอียดเงินเดือนเสนอผูบริหาร

พิจารณา 

6 รายละเอียด

เงินเดือน 

15 

 

   

2.1.15 จัดทําคําส่ังจัดจาง 

(เงินเดือน) พนักงานวิทยาลัยฯ 

จัดพิมพบันทึกขอความและแนบคําส่ังจัดจาง

เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ลงนาม 

6 คําส่ังจัดจาง  2 

 

  

2.1.16 จัดทําบันทึกขอเปดใช

สิทธิ์ระบบ ERP และ ระบบ E – 

Office และรหัส Internetใหกับ

บุคลากร 

พิมพบันทึกขอความใสระบบ e – office ถึง

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือขอเปดใชสิทธ ระบบ ERP และ 

ระบบ E – Office และ รหัส Internet ใหกับ

บุคลากร 

6 รหัสERP รหัส E – 

Office และ รหัส 

Internet 

5 

 

   

รวม 2 6 1  
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

รวมระยะเวลาทั้งหมด 12 1 11  

 

ลงนาม........................................... 

(นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร) 

ตําแหนง  บุคลากร 

ผูจัดทํา 

 

ลงนาม...................................... 

(.นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน) 

ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 

  

ลงนาม......................................

(อาจารยปรเมษฐ  แสงออน) 

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

 ั ิ 
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กระบวนการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

 กิจกรรมหลัก การสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได) 

ช่ือ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร   CIM - GA – PN – 01  

งาน บุคลากร กิจกรรมหลกั การสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได) 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อ.ปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจในทักษะในการสรรหาบุคลากรในแตละครั้งไดอยางถูกตอง 

 1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาไดตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานไดตามขั้นตอน 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 

3.2  

รับบันทึกตนเรื่องผูบริหาร 

ตรวจสอบกรอบอัตรากําลังบุคลากร 

 3.3 ขออนุมัติจางเสนอตออธิการบดีโดยผานกองบริหารงานบุคคลเพ่ือตรวจสอบกรอบอัตรากําลัง 

 3.4 เสนออธิการบดีอนุมัติจาง 

 3.5 มอบกองบริหารงานบุคคลดําเนินการประกาศรับสมัคร แตงต้ังคณะกรรมการรับสมัคร และดําเนินการรับสมัคร

ประกาศผลการสอบ 

 3.6 จองหองสอบ 

      3.7    ทําบันทึกขอความแจงเวียนคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ 

      3.8    ประสานคณะกรรมการออกขอสอบ ตรวจขอสอบ และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ 

      3.9    คณะกรรมการดําเนินการสอบ 

      3.10   ดูแล และติดตามการจัดทําสัญญาจาง ของบุคลากรที่เขาใหม 

      3.11  เสนออธิการบดีลงนาม 

      3.12  สงกองบริหารงานบุคคลออกเลขที่สัญญา 

      3.13  จัดทํารายละเอียดเงินเดือนบุคลากรใหม 

      3.14  จัดทําคําสั่งจัดจาง (เงินเดือน) พนักงานวิทยาลัยฯ 

      3.15  จัดทําบันทึกขอเปดใชสิทธ์ิระบบ ERP และ ระบบ E – Office และรหัส Internetใหกับบุคลากร 

     
 

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน .............2............. หนวยงาน 

   5.1 สํานักงานอธิการบดี 

   5.2 ธุรการมหาวิทยาลัย 

   5.3  กองบริหารงานบุคคล 

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....2... นาที/ ........4...... ช่ัวโมง/ ...........2...... วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............7......................... 

   7.1  บันทึกขอความ 

   7.2  แบบกรอบอัตรากําลัง 

   7.3  แบบฟอรมประกาศ 

   7.4  แบบฟอรมคําสั่ง 

   7.5  แบบประกาศรับสมัคร 

   7.6  แบบประเมินผล 

   7.7  แบบสญัญาจาง  

 

ลงนาม ....นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน..... 

(ตําแหนง เจาหนาท่ีงานบุคคล ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 

 

 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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 5.2 การตรวจสอบและบันทึกการลาไปราชการ 
    ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 

   

งานบุคลากร 

ชื่อ  นางสาวสุภาพ   นามสกุล  พฤฒิสาริกร                                      รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานทั่วไป  งาน  บุคลากร  กิจกรรมหลัก  การตรวจสอบและบันทึกการลาไปราชการ  

ผูบังคับบัญชาระดับฝาย ชื่อ .......................... นามสกุล………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การตรวจสอบและบันทึกการลาไปราชการ 

- หนวยนับ : คร้ัง 

- สถิติ  ยอนหลัง 6 เดือน 

 

2.1.1รับเอกสารคําส่ังไปราชการการตางๆ จาก

บุคลากรของวิทยาลัย 

รับคําส่ังไปราชการตางๆ จากงานธุรการ 180 รับคําส่ังไปราชการ 1 

 

 

 

 

 

 

2.1.2บันทึกขอมูลการลาแตละประเภทลงในลง

เวลาปฏิบัติราชการ 

บันทึกขอมูลการลาแตละประเภทลงในใบลงเวลา

การปฏิบัติราชการของบุคลากร  

180 รายงานการไปราชการ 5 

 

 

 

 

 

 

2.1.3จัดเก็บเอกสารเขาแฟมขอมูล นําใบลาแตละประเภทจัดเก็บเขาแฟมขอมูลโดย

แยกแฟมขอมูลการลาแตละเภท 

180 แฟมขอมูลการลาแตละ

ประเภท 

5 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา 11 - -  
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

รวมระยะเวลาทั้งหมด - 5 4  

 

 

 

 
ลงนาม........................................... 

(นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร) 

ตําแหนง  บุคลากร 

ผูจัดทํา 
 

ลงนาม..................................... 

(.นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน) 

ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 

ผูควบคุม 

ลงนาม...................................... 

(อาจารยปรเมษฐ  แสงออน) 

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูอนุมัติ 
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กระบวนการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

 กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและบันทึกการลาไปราชการ 

ช่ือ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร   CIM - GA – PN – 03  

งาน บุคลากร กิจกรรมหลกั การตรวจสอบและบันทึกการลาไปราชการ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อ.ปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและบันทึก ( การลาไปราชการ) ตลอดจนหนวยงานและ

ผูรับผิดชอบสวนงานที่เกี่ยวของ 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 รับเอกสารคําสั่งไปราชการตางๆ จากบุคลากรของวิทยาลัย 

     3.2 บันทึกขอมูลการลาแตละประเภทลงในตารางการลงเวลาปฏิบัติราชการ 

     3.3 จัดเก็บเอกสารเขาแฟมขอมูล 

 
 

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

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน - หนวยงาน  

  

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 11 นาท ี - ช่ัวโมง - วัน 

 

7. 

 

แบบฟอรมที่ตองใช 

 

จํานวน 

 

1 

 

ฉบับ 

 

 7.1  แบบฟอรมคําสั่ง     

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม...นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร..     ลงนาม ..นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน...    ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....     

(ตําแหนง งานธรุการและสารบรรณ)                     (ตําแหนง) หวัหนาสํานกังาน               (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบรหิาร) 

              ผูจดัทํา                    ผูควบคุม            ผูอนุมัต ิ 
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5.3 การประเมินการปฏิบัติงาน (ทดลองงาน) 

    ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 

 

งานบุคลากร 

ชื่อ  นางสาวสุภาพ  นามสกุล  พฤฒิสาริกร                            รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานทั่วไป  งาน  บุคลากร  กิจกรรมหลัก  การประเมินการปฏิบัติงาน(ทดลองงาน)   

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ .......................... นามสกุล………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 

ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การประเมินการปฏิบัติงาน(ทอลลองงาน) 

 

 

2.1.1.1 จัดทําบันทึกคําส่ังแตงต้ังผูดูแลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรชวงระยะทดลองงาน 

พิมพบันทึกขอความใสระบบ            e – 

office และแนบคําส่ังแตงต้ังผูดูแล การ

ปฏิบัติงานของบคุลากรชวงระยะทดลองงานเสนอ

คณบดีลงนาม 

6 บันทึกขอความ 

แนบคําส่ังแตงต้ัง 

15    

2.1.1.2 บันทึกแจง รายละเอียดและกําหนดการ ให

ผูเก่ียวของตามคําส่ังแตงต้ังผูดูแลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ชวงระยะทดลองงาน 

พิมพบันทึกขอความใสระบบ         e – office 

เพ่ือแจง สงรายงานการประเมิน ใหผูเก่ียวของ

ตามคํ า ส่ั งแต ง ต้ั ง ผู ดูแลการปฏิบั ติ งานของ

บุคลากร ชวงระยะทดลองงาน เสนอรองคณบดีผู

6 บันทึกขอความ 

แนบคําส่ังแตงต้ัง 

และแบบรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน 

30    
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

กํากับดูแลลงนาม และสงตอผูเก่ียวของ 

2.1.1.3 จัดทําบันทึกคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน

บุคลากรชวงระยะทดลองงาน 

พิมพบันทึกขอความใสระบบ            e – 

office และแนบคํา ส่ังแตง ต้ังแตง ต้ัง

คณะกรรมการประเมิน การปฏิบั ติงานของ

บุคลากรชวงระยะทดลองงานเสนอคณบดีลงนาม 

6 บันทึกขอความ

แนบคําส่ังแตงต้ัง 

15    

2.1.1.4 บันทึกแจง รายละเอียดและกําหนดการ ให

ผูเก่ียวของตามคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน

บุคลากรชวงระยะทดลองงาน 

พิมพบันทึกขอความใสระบบ         e – office 

เ พ่ื อ แ จ ง ผู เ ก่ี ย ว ข อ ง ต า ม คํ า ส่ั ง แ ต ง ต้ั ง 

คณะกรรมการประเมินบุคลากร ชวงระยะทดลอง

งาน เสนอคณบดีลงนามและสงตอผูเก่ียวของ  

6 บันทึกขอความ 

แนบคําส่ังแตงต้ัง 

และแบบ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

15    

2.1.1.5 จัดเตรียมแบบฟอรมการประเมิน บุคลากรชวง

ระยะทดลองงาน 

จัดพิมพแบบฟอรมการประเมิน บุคลากรชวง

ระยะทดลองงาน 

6 แบบฟอรมการ

ประเมิน บุคลากร

ชวงระยะทดลองงาน 

30    

2.1.1.6 จองหองประชุมสําหรับคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานชวงระยะทดลองงาน 

ดําเนินการจองหองประชุมสําหรับคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

6 หองประชุม 5    

2.1.1.7บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการชวงระยะทดลองงาน 

พิมพบันทึกขอความใสระบบ            e – 

office นัดหมายคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานชวงระยะทดลองงานของบุคลากรและ

เสนอคณบดีลงนาม 

6 บันทึกขอความ 15    
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1.1.8 คณะกรรมการรวมกันประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการชวงระยะทดลองงาน 

- คณะกรรมการรวมกันประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการชวงระยะทดลองงานของบุคลากร 

6 ผลการประเมิน  1   

2.1.1.9 สรุปผลการประเมิน  - สรุปผลการประเมินเพ่ือเสนอผูบริหาร  6 รายงานผลการ

ประเมิน 

 1   

2.1.10 จัดทําคําส่ังจัดจาง (เงินเดือน) พนักงานวิทยาลัย

ฯ ท่ีผานการทดลองงาน 

จัดพิมพบันทึกขอความและแนบคําส่ังจัดจางเพ่ือ

เสนอ อธิการบดี ลงนาม 

6 บันทึกขอความ

แนบคําส่ังแตงต้ัง 

15    

รวม 20 4   

รวมระยะเวลาทั้งหมด - 5 3  

                                                          

 

     

        

ลงนาม........................................... 

(นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร) 

ตําแหนง  บุคลากร 

ผูจัดทํา 

 

ลงนาม...................................... 

(นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน) 

ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 

ผูควบคุม 

ลงนาม...................................... 

( อาจารยปรเมษฐ  แสงออน) 

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูอนุมัติ 
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กระบวนการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

ช่ือ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร   CIM - GA – PN – 04  

งาน บุคลากร กิจกรรมหลกั การประเมินทดลองงาน 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อ.ปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงาน 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 จัดทําบันทึกคําสั่งแตงต้ังผูดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรชวงระยะทดลองงาน 

     3.2 บันทึกแจง รายละเอียดและกําหนดการ ใหผูเกี่ยวของตามคําสั่งแตงต้ังผูดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร ชวงระยะ

ทดลองงาน 

     3.3 จัดทําบันทึกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินบุคลากรชวงระยะทดลองงาน 

 3.4 บันทึกแจง รายละเอียดและกําหนดการ ใหผูเกี่ยวของตามคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินบุคลากรชวงระยะ

ทดลองงาน 

     3.5  จัดเตรียมแบบฟอรมการประเมิน บุคลากรชวงระยะทดลองงาน 

     3.6  จองหองประชุมสําหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานชวงระยะทดลองงาน 

     3.7  บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการชวงระยะทดลองงาน 

     3.8  คณะกรรมการรวมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการชวงระยะทดลองงาน 

     3.9  สรุปผลการประเมิน    

     3.10  จัดทําคําสั่งจัดจาง (เงินเดือน) พนักงานวิทยาลัยฯ ที่ผานการทดลองงาน 

 

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

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

5.1 กองบริหารงานบุคคล 

มีจํานวน 1 หนวยงาน 

 

 

  

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 20 นาท ี 4 ช่ัวโมง - วัน 

 

 

7. 

 

 

แบบฟอรมที่ตองใช 

 

 

จํานวน 

 

 

2 

 

 

ฉบับ 

 

 7.1  แบบประเมิน 

7.2  คําสั่ง 

 

    

 

ลงนาม...นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร..     ลงนาม ..นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน...    ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....     

(ตําแหนง งานธรุการและสารบรรณ)                     (ตําแหนง) หวัหนาสํานกังาน               (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบรหิาร) 

              ผูจดัทํา                    ผูควบคุม            ผูอนุมัต ิ 
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5.4 การจัดทําแผนพัฒนาบคุลากร 

     ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD) 

งานบุคลากร 

ชื่อ  นางสาวสุภาพ  นามสกุล  พฤฒิสาริกร                                                           รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานทั่วไป  งาน  บุคลากร  กิจกรรมหลัก  แผนพัฒนาบุคลากร   

ผูบังคับบัญชาระดับฝาย ชื่อ .......................... นามสกุล………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดทํางานแผนพัฒนาบุคลากร 

         1.2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1สํารวจความตองการพัฒนาของบุคลากรท้ัง

วิทยาลัย 

(1คร้ัง/ป) 

2.1.1ศึกษาและทบทวนขอมูลการพัฒนาตนเองจากขอมูลเดิม

(ผูบริหาร / สายวิชาการ / สายสนับสนุน) 

 1 ขอมูลการพัฒนาตนเอง   1  

2.1.2ศึกษาขอมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร (ผูบริหาร / 

สายวิชาการ / สายสนับสนุน) 

 1 รายละเอียดการพัฒนาตนเอง

ของแตละประเภท 

  1  

2.1.3รวบรวมขอมูลความตองการพัฒนาบุคลากร(ผูบริหาร / 

สายวิชาการ / สายสนับสนุน) 

 1 ขอมูลความตองการพัฒนา

บุคลากรของทุกประเภท 

 2 

 

  

2.1.4พิมพรางแบบสํารวจความตองการพัฒนาบุคลากร  1 รางแบบสํารวจความตองการ

พัฒนาบุคลากร 

 2 
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2.1.5 .สงใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ  1 รางแบบสํารวจพรอม

ขอเสนอแนะ 

15 

 

   

2.1.6 พิมพแบบสํารวจความตองการพัฒนาบุคลากรตาม

ขอเสนอแนะ 

 1 แบบสํารวจความตองการ

พัฒนาบุคลากร 

30 

 

   

2.1.7สงใหผูบังคับบญัชาตรวจสอบ  1 แบบสํารวจความตองการ

พัฒนาบุคลากร 

10 

 

   

2.1.8พิมพและแกไขเพ่ือใหไดขอมูลที่สมบูรณ  1 แบบสํารวจความตองการ

พัฒนาบุคลากร 

 1   

2.1.9บันทึกถึงบุคลากรเพ่ือตอบแบบสํารวจฯ  1 บันทึกขอความ 15 

 

   

2.1.10ทําบันทึกติดตามแบบสํารวจขอมูลจากบุคลากรทั้งหมด

ในวิทยาลัย 

 1 บันทึกขอความ 15 

 

   

2.1.11.เก็บรวบรวม ตรวจสอบขอมูลจากบุคลากรทั้งหมดใน

วิทยาลัย 

 1 แบบสํารวจ  2   

2.1.12ทําการวิเคราะหขอมูลในระบบคอมพิวเตอร  1 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห

ในระบบคอมพิวเตอร 

  2  

2.1.13รางสรุปผลแบบสํารวจความตองการพัฒนาของบุคลากร  1 รางสรุปผลการวิเคราะห

ขอมูล 

 5   
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2.1.14 เสนอผูบังคบับัญชาตรวจสอบรางสรุปผลแบบสํารวจ

ความตองการพัฒนาของบุคลากร 

 1 รางสรุปผลการวิเคราะหขอมูล

พรอมขอเสนอแนะ 

5    

2.1.15พิมพและแกไขสรุปผลแบบสํารวจความตองการพัฒนา

ของบุคลากร 

 

 

 1 สรุปผลสํารวจความตองการ

พัฒนาบุคลากร 

 2 

 

  

รวมรยะเวลา 30 1 2  

ระยะเวลาทั้งหมด 30 1 2  

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ตัวชี้วัดผลงานหลัก 

สัดสวน 
ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.2 สํารวจโครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย (1คร้ัง/ป) 2.2.1.รางบันทึกขอความขอความอนุเคราะหตอบแบบสํารวจ

โครงการพัฒนาบุคลากร 

 1 รางบันทึกขอความ 15    

2.2.2สงบันทึกขอความใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบ  1 รางบันทึกขอความที่ผานการ

ตรวจสอบ 

5    

2.2.3พิมพบันทึกขอความตามขอเสนอแนะ  1 บันทึกขอความ 15    

2.2.4สงบันทึกขอความพรอมแบบสํารวจถึงบุคลากร  1 สําเนาบันทึกขอความพรอม

ลายมือชื่อผูรับเอกสาร 

 3 

 

  

2.2.5.พิมพบันทึกขอความติดตาม-ทวงถามแบบสํารวจจากบุคลากรที่ไมยังสง  1 บันทึกขอความ 1    
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แบบสํารวจกลับมา  

2.2.6รวบรวมขอมูลที่ไดจากบุคลากร  1 ขอมูลแบบสํารวจและตรวจสอบ

ความครบถวนของขอมูล 

 2 

 

  

2.2.7รางสรุปผลการสํารวจโครงการพัฒนาบุคลากรที่ ไดจาก

บุคลากร  

 1 รางผลสรุปขอมูล   2  

2.2.8เสนอรางฯตอผูบังคับบัญชาเพ่ือตรวจสอบ  1 รางผลรุปขอมูลและขอเสนอแนะ

จากผูบังคับบัญชา 

15    

2.2.9พิมพสรุปผลการสํารวจความตองการโครงการพัฒนาบุคลากร  1 สรุปผลสํารวความตองการ

พัฒนาบุคลากร 

30    

รวม 21 6 2  

ระยะเวลาทั้งหมด 21 6 2  

2.3การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย (1คร้ัง/ป) 

2.3.1รางคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ  1 รางคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการฯ 

30    

2.3.2.ทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  1 คําส่ังฯ 30    

2.3.3ทําบันทึกถึงคณบดีลงนามในคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฯ  1 บันทึกขอความ 15    

2.3.4.แจงคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานฯ ผานระบบ e-

office ไปยังคณะกรรมการฯเปนรายบุคคล 

 1 สําเนาคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการฯ 

10    

รวม 25 1 -  



243 
 

 

ระยะเวลาทั้งหมด 25 1 -  

 

2.4การจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรและ

งบประมาณ 

(1คร้ัง/ป) 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1ศึกษาวิเคราะหนโยบายของวิทยาลัย  1 ขอมูลการพัฒนาบุคลากร  3   

2.4.2ศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรของวิทยาลัย  1 ขอมูลการพัฒนาบุคลากร  3   

2.4.3ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  1 ขอมูลการพัฒนาบุคลากร  3   

2.4.4สรุปผลการศึกษาวิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตรวิทยาลัยและ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 1 ขอมูลสรุปผลจากการศึกษา

แผนตาง 

 

  1 

 

 

2.4.5.ศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากเอกสาร เวป

ไซตจากบุคลากรอ่ืนๆเพ่ือใหไดมาซึ่งองคความรูใหมๆ 

 1 ขอมูลการพัฒนาบุคลากร   1 

 

 

2.4.6สังเคราะหแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรเพ่ือกําหนดแนว

ทางการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 4 ขอมูลการพัฒนาบุคลากร  6 

 

 

 

 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ตัวชี้วัดผลงานหลัก สัดสวน 

ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

 2.4.7ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรจากปงบประมาณเดิมเพ่ือ

ปรับปรุงใหไดแผนงานที่สมบูรณ 

 1 ขอมูลแผนฯจาก

ปงบประมาณเดิม 

 3   
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2.4.8รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหและวิเคราะหเพ่ือเปน

แนวทางการทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 1 ขอมูล   1 

 

 

2.4.9จัดทํารางแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร  1 รางแผนงานฯ  3 

 

  

2.4.10วิเคราะหเพ่ือกําหนดงบประมาณประจําปของแตละโครงการ

พัฒนาบุคลากร 

 1 ขอมูลการกําหนด

งบประมาณฯ 

 6 

 

  

2.4.11เสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือตรวจ พิจารณาใหขอเสนอแนะ  1 ขอเสนอแนะจาก

ผูบังคับบัญชา 

30 

 

   

2.4.12จัดพิมพรางแผนงานตามที่ผูบังคับบัญชาเสนอแนะ  1 รางแผนงาน 15    

2.4.13จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

ฯ 

 

 

 

 

 

-จัดทําบันทึกเชิญ

ประชุม 

1 รายงานการ 

ประชุม 

15    

-จองหองประชุมใน

ระบบ E-office 

1 5    

-จัดทําบันทึกขออนุมัติ

อาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

1 15  

 

 

 

 

-ประสานการส่ังอาหาร

วางและเคร่ืองด่ืม 

1 10    
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-จัดทําวาระและเอกสาร

การประชุม/ใบรายชื่อผู

เขาประชุม 

1  

 

 

 

1 

 

 

-ดําเนินการประชุม 1  3   

-สรุปรายงานการ

ประชุม 

1   1  

-จัดทําบันทึกแจงมติที่

ประชุม 

1 15    

2.4.14ปรับแกแผนงานฯตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  1 แผนงานฯ  3   

2.4.15สงรายละเอียดแผนงานฯและงบประมาณประจําปของ

โครงการพัฒนาบุคลากรใหรองคณบดีฝายบริหารงานเพ่ือพิจารณา 

 1 แผนงานฯและงบประมาณ 15 

 

   

 2.4.16.ปรับแกแผนงานฯตามขอเสนอแนะของผูบริหาร  1 บันทึกขอความถึงผูบริหาร

เพ่ืออนุมัติแผนงานฯ 

15 

 

   

รวม 15 7 2  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 15 7 2  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 31 2 8  
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ลงนาม........................................... 

(นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร) 

ตําแหนง  บุคลากร 

ผูจัดทํา 

 

ลงนาม...................................... 

(นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน) 

ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 

ผูควบคุม 

ลงนาม...................................... 

( อาจารยปรเมษฐ  แสงออน) 

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูอนุมัติ 
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กระบวนการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

 กิจกรรมหลัก แผนพัฒนาบุคลากร 

ช่ือ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร   CIM - GA – PN – 05  

งาน บุคลากร กิจกรรมหลกั แผนพัฒนาบุคลากร 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อ.ปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงาน 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 สํารวจความตองการพัฒนาของบุคลากรทั้งวิทยาลัย 

     3.2 สํารวจโครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย 

     3.3 การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย 

3.4 การจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรและงบประมาณ 

 

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

 
 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

 

มีจํานวน - หนวยงาน 

 

 

  

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 15 นาท ี - ช่ัวโมง - วัน 

 

7. 

 

แบบฟอรมที่ตองใช 

 

จํานวน 

 

2 

 

ฉบับ 

 

 7.1  แบบสํารวจความตองการ     

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

 

 



248 
 

 

7.2  แบบฟอรมคําสั่ง 

 

ลงนาม ....นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน..... 

(ตําแหนง เจาหนาท่ีงานบุคคล ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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5.5 การพัฒนาบุคลากร 

     ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 

                     

งานบุคลากร 

ชื่อ  นางสาวสุภาพ   นามสกุล  พฤฒิสาริกร                                                           รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานทั่วไป  งาน  บุคลากร  กิจกรรมหลัก  การพัฒนาบุคลากร 

ผูบังคับบัญชาระดับฝาย ชื่อ .......................... นามสกุล………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 

ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การพัฒนาบุคลากร 

- หนวยนับ : เร่ือง 

- สถิติ  ยอนหลัง  

6 เดือน 

 

2.1.1สํารวจความตองการในการอบรมของบุคลากร 

และสรุปเสนอผูบริหาร 

 ( 1 คร้ังตอป) 

- จัดประชุมผูเก่ียวของและออกแบบสํารวจ 1 ความตองการเขา รับการ

อบรมและจํานวนผูเขารับ

การอบรม 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

- ดําเนินการแจกแบบสํารวจ และเก็บขอมูล นํามา

วิเคราะห 

1    

1 

- สรุปความตองการ และนําเสนอผูบริหาร 1   1 

2.1.2จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ จัดพิมพโครงการรายละเอียดตางๆ พรอมกําหนด 10 โครงการพัฒนาบุคลากร 30 1  
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เสนอผูบริหารอนุมัติ( 10 คร้ังตอป) งบประมาณเสนอผูบริหาร  

2.1.3จัดหาสถานที่ พาหนะเดินทาง ที่พัก หองประชุม 

เตรียมความพรอมดานอุปกรณตางๆ จัดทําคําส่ังไป

ราชการ ( 10 คร้ังตอป) 

 

 

10 ส ถ า น ที่ จั ด อบ รม พร อ ม

อุปกรณตางๆ และ 

คําส่ังไปราชการ 

  1 

2.1.4แจงบุคลากรสงสรุปรายงานหลังการอบรม 

ความรูที่ไดรับ( 10 คร้ังตอป) 

 10 รายงานหลังอบรม 30   

2.1.5จัดทําเอกสารเบิกจายตางๆ ในการดําเนินการ

โครงการทั้งหมด( 10 คร้ังตอป) 

 10 เอกสารที่ตองดําเนินการ

เบิกจาย 

  1 

2.1.6จัดทําเลมรายงานโครงการฯ เสนอตอผูบริหาร

รับทราบ( 10 คร้ังตอป) 

 10 เลมรายงานโครงการ   1 

2.1.7บันทึกประวัติการอบรมของบุคลากรลงระบบ 

ERP      ( 10 คร้ังตอป) 

 10 ขอมูลบุคลากรที่ไดรับการ

อบรมตามโครงการ 

 1  

รวม - 3 6  

รวมระยะเวลาทั้งหมด - 2 67  

 

 

ลงนาม........................................... 

(นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร) 

ตําแหนง  บุคลากร 

 ั ํ  
 

ลงนาม...................................... 

(นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน) 

ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 

  

ลงนาม...................................... 

(อาจารยปรเมษฐ  แสงออน) 

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

 ั ิ 



252 
 

 

 

กระบวนการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

 กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากร 

ช่ือ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร   CIM - GA – PN – 06  

งาน บุคลากร กิจกรรมหลกั การพัฒนาบุคลากร 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อ.ปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในงานพัฒนาบุคลากร ไดแก เรื่องสํารวจความตองการ การเขียน

โครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานไดตามขั้นตอนอยางถูกตอง 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงาน 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 สํารวจความตองการในการอบรมของบุคลากร และสรุปเสนอผูบริหาร 

     3.2 จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ เสนอผูบริหารอนุมัติ 

     3.3 จัดหาสถานที่ พาหนะเดินทาง ที่พัก หองประชุม เตรียมความพรอมดานอุปกรณตางๆ จัดทําคําสั่งไป

ราชการ 

 3.4 แจงบุคลากรสงสรุปรายงานหลังการอบรม ความรูที่ไดรับ 

    3.5 จัดทําเอกสารเบิกจายตางๆ ในการดําเนินการโครงการทั้งหมด 

    3.6 จัดทําเลมรายงานโครงการฯ เสนอตอผูบริหารรับทราบ   

    3.7 บันทึกประวัติการอบรมของบุคลากรลงระบบ ERP 

 

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

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน ...............-................ หนวยงาน 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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6. 

 

ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 

 

จํานวน 

 

- 

 

นาที 

 

3 

 

ช่ัวโมง 

 

9 

 

วัน 

 

 

 

7. 

 

 

 

แบบฟอรมที่ตองใช 

 

 

 

จํานวน 

 

 

 

4 

 

 

 

ฉบับ 

 

 7.1  แบบสํารวจความตองการ 

7.2  แบบฟอรมคําสั่ง 

7.3  แบบสรุปรายงาน 

7.4  แบบฟอรมเบิกจาย 

 

    

 

ลงนาม ....นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน..... 

(ตําแหนง เจาหนาท่ีงานบุคคล ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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5.6 การคนหา ติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ 

            ใบพรรณาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

         งานบุคลากร 

ชื่อ ………นางสาวสุภาพ………………………………………….........  นามสกุล ............พฤฒิสาริกร.................................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  บุคลากร................................................. กิจกรรมหลัก การคนหา ติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ……...………… 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

 

1. วัตถุประสงค  

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2 . 1 การค นหา  ติ ดตาม เอกสาร

ระหวางดําเนินการ 

- หนวยนับ : ฉบับ 

- สถิติยอนหลัง 6 เดือน 

2.1.1 ตรวจสอบเสนทางเอกสารติดปญหา ซองเอกสาร

อยูท่ีใด หรือคนหา ในระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

- 7000 สถานะของเอกสาร 1    

 

 

2.1.2 ประสานงาน/ติดตาม ใหเอกสารถึงผูรับโดยเร็ว 

 

- 5000  

- 

1   

รวม 2 - -  

รวมระยะเวลาทั้งหมด  3 28  
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         ลงนาม   นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร   ลงนาม นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน             ลงนาม .อาจารยปรเมษฐ  แสงออน 

            ตําแหนง  เจาหนาท่ีงานบุคคล          ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน                ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

               ผูจัดทํา                                                                ผูควบคุม                                                             ผูอนุมัต ิ



258 
 

 

 

กระบวนการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

ช่ือ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร   CIM - GA – AM – 07  

งาน บุคคล กิจกรรมหลกั การคนหา ติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อ.ปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจและวิเคราะหเอกสาร และรับเอกสารไดอยางถูกตอง 

 1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาไดตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานไดตามขั้นตอน 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 ตรวจสอบเสนทางเอกสารติดปญหา ซองเอกสารอยูที่ใด หรือคนหา ในระบบอิเล็กทรอนิกส 

 3.2  ประสานงาน/ติดตาม ใหเอกสารถึงผูรับโดยเร็ว 

 

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

 

 

 

 

5. 

 

การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

 

มีจํานวน 

 

1 

 

หนวยงาน 

 5.1 ผูเกี่ยวของ 

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 2 นาท ี

 6.1 ตรวจสอบเสนทางเอกสารติด

ปญหา ซองเอกสารอยูที่ใด หรือ

คนหาในระบบอิเล็กทรอนิกส 

   

6.2 ประสานงาน/ติดตามให

เอกสารถึงผูรับโดยเร็ว 

   

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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7. 

 

แบบฟอรมที่ตองใช 

 

จํานวน 

 

1 

 

ฉบับ 

 7.1 แบบฟอรมการตรวจคน/

ติดตามเอกสารในระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

 

   

 

 

ลงนาม...นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร..     ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..    ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....          

(ตําแหนง งานบคุคล)                               (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบรหิาร) 

              ผูจดัทํา           ผูควบคุม                   ผูอนุมัต ิ 



260 
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5.7  การจัดทาํหนังสือรบัรอง 

         ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD) 

งานบุคคล                  

ชื่อ  นางสาวสุภาพ  นามสกุล  พฤฒิสาริกร                                                           รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานทั่วไป  งาน  บุคลากร  กิจกรรมหลัก  การจัดทําหนังสือรับรอง   

ผูบังคับบัญชาระดับฝาย ชื่อ .......................... นามสกุล………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การจัดทําหนังสือรับรอง 

- หนวยนับ : เร่ือง 

- สถิติ  ยอนหลัง 6 เดือน  

 

 

2.4.1 รับแบบฟอรมหนังสือรับรองจากคณาจารย/เจาหนาที่ คณาจารย/เจาหนาที่ กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรม

การขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรอง

เงินเดือน 

120  1    

2.4.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ดังนี ้

1. ชื่อ – สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. ประเภทพนักงาน 

3. ฐานเงินเดือน 

4. คาสอน 

5. เงินประจําตําแหนง ฯลฯ 

120 ความถูกตองของ

ขอมูล 

 

10    
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.4.3จัดทําหนังสือรับรอง พิมพหนังสือรับรองการปฏิบั ติงาน/หนังสือรับรอง

เงินเดือน พรอมเสนอคณบดีลงนาม 

120 หนังสือรับรองการ

ปฏิบัติงาน/หนังสือ

รับรองเงินเดือน 

5    

2.4.4ออกเลขที่หนังสือรับรอง จัดสงธุรการออกเลขที่หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/

หนังสือรับรองเงินเดือน 

120 เลขที่หนังสือ

รับรองการ

ปฏิบัติงาน/หนังสือ

รับรองเงินเดือน 

1    

2.4.5สงหนังสือรับรองใหผูเก่ียวของ จัดสงหนังสือรับรองถึงผูขอ 120 หนังสือรับรองการ

ปฏิบัติงาน/หนังสือ

รับรองเงินเดือน 

5    

2.4.6จัดเก็บเขาแฟมขอมูล จัดเก็บสําเนาคูฉบับเขาแฟมขอมูลโดยเรียงลําดับตาม

เลขที่หนังสือรับรอง 

120 แฟมขอมูล 5    

รวม 27 - -  

รวมระยะเวลาทั้งหมด - 5 7  

ลงนาม........................................... 

(นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร) 

ตําแหนง  บุคลากร 

ผูจัดทํา 

 

ลงนาม...................................... (นางสาวน้ําทิพย  

กลีบบัวบาน) 

ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 

ผูควบคุม 

ลงนาม......................................(อาจารย

ปรเมษฐ  แสงออน) 

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูอนุมัติ 
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กระบวนการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

 กิจกรรมหลัก การจัดทําหนังสือรับรอง 

ช่ือ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร   CIM - GA – PN – 09  

งาน บุคลากร กิจกรรมหลกั การจัดทําหนังสือรับรอง 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อ.ปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการจัดทําหนังสือรับรอง 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในงานการจัดทําหนังสือรับรอง 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําหนังสือรับรอง ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบสวนงานที่

เกี่ยวของ 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      3.1 รับแบบฟอรมหนังสือรับรองจากคณาจารย/เจาหนาที่ 

           คณาจารย/เจาหนาที่ กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน 

      3.2 ตรวจสอบความถูกตอง 

           ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลของผูขอ 

      3.3 จัดทําหนังสือรับรอง 

           พิมพหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน พรอมเสนอคณบดีลงนาม 

      3.4 ออกเลขที่หนังสือรับรอง 

           จัดสงธุรการออกเลขที่หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน 

      3.5 สงหนังสือรับรองใหผูเกี่ยวของ 

           จัดสงหนังสือรับรองถึงผูขอ 

      3.6 จัดเก็บเขาแฟมขอมูล 

           จัดเก็บสําเนาคูฉบับเขาแฟมขอมูลโดยเรียงลําดับตามเลขที่หนังสือรับรอง      

 

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

 

 
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

 

มีจํานวน - หนวยงาน 

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 27 นาท ี

 

7. 

 

แบบฟอรมที่ตองใช 

 

จํานวน 

 

1 

 

ฉบับ 

 

 

ลงนาม...นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร..     ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..    ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....    

        (ตําแหนง งานบุคลากร)                          (ตําแหนง หัวหนาสํานกังาน)                 (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบรหิาร) 

                  ผูจัดทํา                   ผูควบคุม            ผูอนุมัต ิ 
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5.8  การจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 

 

งานบุคลากร 

ชื่อ  นางสาวสุภาพ  นามสกุล  พฤฒิสาริกร               รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานทั่วไป  งาน  บุคลากร  กิจกรรมหลัก การจัดทํากรอบอัตรากําลัง   ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ .......................... นามสกุล………………………….…………….   

ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 
สัด 

สวน 
ควา

มถ่ี 

ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่ว 

โมง 

วัน 

 2.1 การจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

- หนวยนับ : คร้ัง  

- สถิติ  1 คร้ัง / ป 

2.1.1รับบันทึกตนเร่ืองจากผูบริหารคณะ  1 บันทึกตนเร่ือง 1    

2.1.2 แตงต้ังคณะกรรมการศึกษาวิเคราะหและ

วางแผนอัตรากําลัง 

- พิมพบันทึกขอความและคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานศึกษาวิเคราะหและ

วางแผนอัตรากําลังใสระบบ e – office  แนบไฟลคําส่ังเสนอคณบดีลง

นาม 

- แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังโดย

1 คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการฯ 

 

10    
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 
สัด 

สวน 
ควา

มถ่ี 

ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่ว 

โมง 

วัน 

 คณะทํางานมีบทบาทในการพิจารณาภาพรวมของการวางแผน

อัตรากําลังและกํากับติดตามงานใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว 

- คณะทํางานประกอบดวย 

1. คณบดี เปนประธาน 

2. รองคณบดีฝายวิชาการ เปนกรรมการ 

3. รองคณบดีฝายบริหาร เปนกรรมการ 

4. หัวหนาสาขาวิชาเปนกรรมการ 

5. หัวหนาสํานักงานคณบดีเปนกรรมการและเลขานุการ 

6. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป             (งานบุคลากร)  เปน 

ผูชวยเลขานุการ 

2.1.3 วางแผนกระบวนการทํางานและกําหนด

ระยะเวลาในการวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลัง 

-คณะกรรมการฯ รวมกันดําเนินการวางแผนการวิเคราะหและวางแผน

อัตรากําลังโดยกําหนดกิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินการให

สอดคลองกับการวิเคราะหกําลังคนโดยใชวิธีการวิเคราะหกิจกรรม 

(Activity based analysis)  

-  สายวิชาการ วิเคราะหจากขอมูลการเรียนการสอนจํานวนหมูเรียน 

จํานวนนักศึกษา รายวิชา ฯลฯ  

1 - แผนการ

วิเคราะห 

- แผนอัตรากําลัง 

 

    1 
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 
สัด 

สวน 
ควา

มถ่ี 

ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่ว 

โมง 

วัน 

- สายสนับสนุน ซึ่งจะตองเร่ิมศึกษาจากกระบวนการทํางานของแตละ

งานและวิเคราะหกิจกรรมโดยแตกรายละเอียดงานกําหนดเวลาการ

ทํางานแตละกิจกรรมและระบุปริมาณงานผลงานเพ่ือวิเคราะหและกําหนดจํานวน

กําลังคนที่เหมาะสมของแตละงาน 

1   1  

2.1.4 จัดทําบันทึกเชิญหัวหนาสาขาวิชาและ

พนักงานสายสนับสนุนประชุม  

- พิมพบันทึกขอความใสระบบ             e – office เพ่ือแจงใหหัวหนา

สาขาวิชาและพนักงานสายสนับสนุนทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการ

ประชุม พรอมเสนอคณบดีลงนาม 

 

1 บันทึ กข อความ

เชิญประชุม 

5    

2.1.5จัดประชุมชี้แจงการจัดทํากรอบอัตรากําลัง  

 

- รองคณบดีฝายวิชาการดําเนินการชี้แจงรายละเอียด วิธีการคํานวณ 

และเอกสารที่เก่ียวของพรอมกําหนดวันจัดสงขอมูลกลับมายังคณะ(3 

ชั่วโมง) 

- หัวหนาสํานักงานคณบดีดําเนินการชี้แจงรายละเอียด วิธีการคํานวณ 

และเอกสารที่เก่ียวของพรอมกําหนดวันจัดสงขอมูลกลับมายังคณะ (3 

ชั่วโมง) 

1 - การประชุม 

- ร า ย ง า น ก า ร

ประชุม 

 6   

2.1.6ติดตามเก็บรวบรวมผลการจัดทําแผนกรอบ

อัตรากําลังของแตละสาขาวิชาและฝายงานตางๆ ใน

สํานักงานคณบดี เพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลังใน

ภาพรวมของคณะ 

ฝายเลขานุการติดตามและรวบรวมผลการจัดทํากรอบอัตรากําลังของแต

ละสาขาวิชา/สํานักงานคณบดีเพ่ือคณะกรรมการจะไดนําผลการกําหนด

กรอบอัตรากําลังของบุคลากรตลอดจนจํานวนที่ตองการประกอบการ

กําหนดอัตรากําลังแลวนําเสนอกองบริหารงานบุคคล   

1 ข อ มู ล ก ร อ บ

อัตรากําลังของแต

ล ะ ส า ข า วิ ช า /

สํานักงานคณบดี 

  1  
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 
สัด 

สวน 
ควา

มถ่ี 

ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่ว 

โมง 

วัน 

2.1.7 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกรอบภาระ

งานและกรอบอัตรากําลังของแตละสาขา/สํานักงาน

คณบดี 

ฝายเลขานุการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน  

- หากถูกตองดําเนินการสรุปขอมูลและจัดสงกองบริหารงานบุคคลตอไป 

- หากไมถูกตองสงกลับสาขาวิชา/สํานักงานคณบดีดําเนินการแกไข โดย 

สายวิชาการ 

   1. ตรวจสอบจํานวนหมูเรียน 

   2. ตรวจสอบวิธีการคํานวณ 

   3. จํานวนคนที่คํานวณได 

1    1 

 

 

 

 

สายสนับสนุนวิชาการ 

  1. กิจกรรมของงานที่รับผิดชอบ 

  2. วิธีการคํานวณ 

  3. จํานวนคนที่คํานวณได 

1 

 

   1  
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 
สัด 

สวน 
ควา

มถ่ี 

ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่ว 

โมง 

วัน 

2.1.8 สรุปทํากรอบอัตรากําลังรอบ 4 ป ของสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจัดทํากรอบ

อัตรา กํา ลังที่ เหมาะสมของแตละสาขาวิชา/

สํานักงานคณบดี 

คณะกรรมการฯดําเนินการสรุปผลการจัดทํากรอบอัตรากําลังของแตละ

สาขาวิชาเพ่ือเลขานุการจะไดนําผลการกําหนดกรอบอัตรากําลังของ

บุคลากรตลอดจนจํานวนที่ตองการไปจัดทําบัญชีรายชื่อตําแหนง 

ประกอบการกําหนดอัตรากําลังแลวนําเสนอกองบริหารงานบุคคล ตาม

แบบฟอรมการวิเคราะหอัตรากําลังโดย 

1. สรุปกรอบอัตรากําลังสายวิชาการลง 

แบบฟอรมตามที่กําหนด  

2. สรุปกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน 

วิชาการลงแบบฟอรมตามที่กําหนด  

1 กรอบอัตรากําลัง

ใหมรอบ  4 ป 

ของแตละ

สาขาวิชา/

สํานักงานคณบดี 

  1  

2.1.9ทําบันทึกขอความสรุปสงกองบริหารงาน

บุคคล 

พิมพบันทึกขอความใสระบบ e – office  พรอมแนบไฟลเอกสารสรุปสง

กองบริหารงานบุคคล และเสนอคณบดีลงนาม 

1 กรอบอัตรากําลัง

ใหมรอบ  4 ป 

ของแตละ

สาขาวิชา/

สํานักงานคณบดี 

5    

รวม 21 6 5  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 21 6 5  

 

 

 

ลงนาม........................................... 

(นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร) 

ตําแหนง  บุคลากร 

 ั ํ  

 

ลงนาม......................................

(นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน) 

ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 

  

ลงนาม......................................

(อาจารยปรเมษฐ  แสงออน) 

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

 ั ิ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก การจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

ช่ือ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร   CIM - GA – PN – 11  

งาน บุคลากร กิจกรรมหลกั การจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อ.ปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

 1.2 ผูปฏิบัติงานไดสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในงานการจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทํากรอบอัตรากําลัง ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบสวนงานที่

เกี่ยวของ 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      3.1 รับบันทึกตนเรื่องจากผูบริหารคณะ 

      3.2 รับบันทึกตนเรื่องจากผูบริหารคณะ 

      3.3 วางแผนกระบวนการทํางานและกําหนดระยะเวลาในการวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังรวมกับคณะทํางานฯ 

      3.4 จัดทําบันทึกเชิญหัวหนาสาขาวิชาและพนักงานสายสนับสนุนประชุม 

      3.5 จัดประชุมช้ีแจงการจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

      3.6 ติดตามเก็บรวบรวมผลการจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังของแตละสาขาวิชาและฝายงานตางๆ เพ่ือจัดทํากรอบ

อัตรากําลังในภาพรวมของคณะ 

      3.7 ตรวจสอบขอมูลกรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลังของแตละสาขา/แตละฝาย 

      3.8 สรุปทํากรอบอัตรากําลังรอบ 4 ป ของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจัดทํากรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมของ

แตละฝาย 

      3.9 ทําบันทึกขอความสรุปสงกองบริหารงานบุคคล 

 

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

 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

5.1  กองบริหารงานบุคคล 

มีจํานวน 1 หนวยงาน 

 

 

  

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 21 นาท ี 6 ช่ัวโมง 5 วัน 

 

7. 

 

แบบฟอรมที่ตองใช 

 

จํานวน 

 

1 

 

ฉบับ 

 

 7.1  แบบฟอรมการจัดทํากรอบ

อัตรากําลัง 

    

 

 

 

ลงนาม ....นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน..... 

(ตําแหนง เจาหนาท่ีงานบุคคล ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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5.9  การลงทะเบียนประวัติ                                                       

                                     ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD) 
                                                               งานบุคคล 

ชื่อ  นางสาวสุภาพ  นามสกุล  พฤฒิสาริกร                                                           รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานทั่วไป  งาน  บุคลากร  กิจกรรมหลัก งานทะเบียนประวัติ 

ผูบังคับบัญชาระดับฝาย ชื่อ .......................... นามสกุล………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

     1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

1.การบันทึกทะเบียนประวัติบุคลากรในระบบ ERP 

(1 คน) 

1.รับใบสมัครงานของผูผานการคัดเลือกเขาทํางานที่มารายงาน

ตัวตรวจสอบเอกสารแนบตางๆ 

 6 ฐานขอมูลประวัติ

บุคลากร/ 

2    

2.กรอกขอมูลประวัติลงทะเบียนประวัติบุคลากรในระบบ ERP  6 รหัสพนักงาน 30    

 3.ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่บันทึก และแกไข  6  5    

 4.จัดเก็บเอกสารเขาแฟมเพ่ือดําเนินการตอไป  6  1    

รวม 38    
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 

ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

รวมทั้งหมด 48 3 -  

2.การจัดทําแฟมประวัติ (1คน) 1.รวบรวมเอกสารใบสมัครงาน ใบรายงานตัว คําส่ังจางและ

บรรจุ 

 6 แฟมทะเบียนประวัติ 5    

 2.จัดทําดัชนีรายชื่อ - พิมพรายชื่อ ติดแฟมแยกสาขาวิชา 6 10    

 3.จัดเก็บเขาตูแฟมเอกสาร  6  5    

รวม 20 - -  

รวมทั้งหมด - 2 -  

3.การบันทึกขอมูลบุคลากรในระบบ ERP ใหเปน

ปจจุบัน (2 ครั้ง : คน : ป) 

1.ตรวจสอบ และปรับปรุงขอมูลบุคลากรในระบบ ERP ของ

บุคลากรใหเปนปจจุบัน 

 120  5    

รวม 5 - -  

รวมทั้งหมด - 3 1  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 48 1 2  

 

 
ลงนาม........................................... 

(นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร) 

ตําแหนง  บุคลากร 

 ั ํ  

 

ลงนาม......................................

(นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน) 

ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 

  

ลงนาม......................................

(อาจารยปรเมษฐ  แสงออน) 

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

 ั ิ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

 

 กิจกรรมหลัก งานทะเบียนประวัติ 

ช่ือ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร   CIM - GA – PN – 13  

งาน บุคลากร กิจกรรมหลกั งานทะเบียนประวัติ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อ.ปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงาน 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      3.1 การบันทึกทะเบียนประวัติบุคลากรในระบบ ERP 

      3.2 การจัดทําแฟมประวัติ 

      3.3 จัดบันทึกขอมูลบุคลากรในระบบ ERP ใหเปนปจจุบัน 

 

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

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

5.1  กองบริหารงานบุคคล 

มีจํานวน 1 หนวยงาน 

 

 

  

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 3 นาท ี 1 ช่ัวโมง - วัน 

      

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ 

 7.1  แฟมทะเบียนประวัติ     

 

 

 

ลงนาม ....นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน..... 

(ตําแหนง เจาหนาท่ีงานบุคคล ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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5.10  จัดทําแผนบริหารทรพัยากรบคุคล 

ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD) 

   งาน บุคลากร 

 

ชื่อ  นางสาวสุภาพ  นามสกุล  พฤฒิสาริกร                                                           รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานทั่วไป  งาน  บุคลากร  กิจกรรมหลัก จัดทํา แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผูบังคับบัญชาระดับฝาย ชื่อ .......................... นามสกุล………………………….…………….  ตําแหนง ……………………………………………………..………………………………. 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 กําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

     1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 2.1.1  ราง คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ เสนอ          รองคณบดี

ฝายบริหารตรวจสอบ 

- จัดทํา ราง คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 

โดยขอคําแนะนําจากรองคณบดีฝาย

บริหาร 

1  30    

 2.1.2 ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ         รองคณบดี

ฝายบริหาร 

- นํารางคําส่ังใหรองคณบดีฝายบริหาร 

ตรวจสอบกอนนําเสนอคณบดีลงนาม 

1 คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการ 

10    

 2.1.3 จัดทําบันทึกขอความถึงคณบดีลงนามในคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ - เสนอผูบริหารลงนามและแจงให 1 บันทึกขอความ 15    
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 

ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

กรรมการรับทราบผานระบบ e-office 

 2.1.4 แจงคําส่ังไปยังกรรมการเปนรายบุคคลผานระบบ e-

office 

- แจงคําส่ังใหกรรมการทุกคนรับทราบ 1 คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการ 

10    

รวม 5 1 -  

รวมระยะเวลา 5 1 -  

2.2 ศึกษา/วิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทําแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

2 .2 .1  ศึกษายุทธศาสตร  และ เป าหมายวิทยา ลัย เ พ่ือ

ประกอบการจัดทํา ราง แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ศึกษายุทธศาสตรวิทยาลัยและเปาหมาย

ดานการบริหารงานทรัยพากรบุคคล 

3    1  

 2.2.2 ศึกษาขอมูลแนวทางการจัดทําแผนบริหารทรัพยากร

บุคคลจากหนวยงานตาง ๆ เชน แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

ของหนวยงานภายนอก แนวทางการจัดบริหารทรัพยากรบุคคล

ของสํานักงาน ก.พ. เปนตน 

- ศึกษาตัวอยางแผนบริหารทรัพยากร

บุคคลของหนวยงานอ่ืน เชน วิทยาลัย 

หรือองคกรตาง ๆ  

3    1  

2.2.3 ศึกษาขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากร

บุคคลของวิทยาลัยที่ผานมา 

- ศึกษาขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและผลการดําเนินงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่ผานมา 

3   3   

 2.2.4 ศึกษาคูมือประกันคุณภาพการศึกษา/คูมือ PMQA /คูมือ 

EdPex ที่เก่ียวของ 

- ศึกษาคูมือประกันคุณภาพการศึกษา/

คูมือ PMQA/คูมือ EdPex ที่เก่ียวของกับ

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

3    1  

 2.2.5 จัดทํา ราง แผนบริหารทรัพยากรบุคคล - รวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดทํา ราง แผน 3 ราง แผนบริหาร  3   
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 

ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

บ ริหารท รัพยากรบุ คคล  ให ค รบทุ ก

สวนประกอบของแผน และนําเสนอใหรอง

คณบดีฝายบริหารตรวจสอบเบื้องตนกอน

นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ 

ทรัพยากรบุคคล 

รวม - 6 3  

รวมระยะเวลา - 4 11  

2.3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

2.3.1 นัดหมายการกรรมการประชุมผานระบบ E-office - นัดหมายกรรมการในระบบ e-office 1  15    

2.3.2 จองหองประชุมวิทยาลัย  1 เอกสารจองหองประชุม 5    

 2.3.3 จัดทําบันทึก       ขออนุมัติจัดประชุมและเบิกคาอาหาร

วาง 

- จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติจัดประชุม

และขอใหสวัสดิการจัดอาหารวางโดยจัดทําหนังสือ

ในระบบe-office 

1 บันทึกขอความ 15    

2.3.4 ประสานสํานักทรัพยสินและรายไดส่ังอาหารวางและ

เคร่ืองด่ืม 

 1  10    

 2.3.5 จัดทําระเบียบวาระการประชุม/ใบรายชื่อผูเขารวม

ประชุม 

- จัดทําระเบียบวาระการประชุมและใบ

เซ็นชื่อกรรมการ 

1 วาระการประชุม/

เอกสารประกอบการ

ประชุม/รายชื่อผู

เขาประชุม 

  1  

 2.3.6 ดําเนินการประชุม  1 การประชุม  3   
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 

ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 2.3.7 สรุปรายงานการประชุม - นําผลการประชุมมาจัดทํารายงานการ

ประชุมตามรูปแบบมาตรฐาน 

1 รายงานการประชุม  3   

 2.3.8 รวบรวมเอกสารประกอบดวย บันทึกขอความขออนุมัติ

จัดประชุม/ใบลงลายมือชื่อผูเขาประชุมและวาระการประชุมสง

เบิกคาอาหารวาง 

- รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจาย

ประกอบดวยบันทึกขอความขออนุมัติจัด

ประชุม/ใบเซ็นชื่อ/ระเบียบวาระการ

ประชุมและใบเสร็จคาอาหารวาง สําเนา

เก็บไว 1 ชุดและนําสงธุรการเพ่ือเบิกจาย 

1 เอกสารการเบิกจาย 15    

รวม - - 2  

รวมระยะเวลา - - 2  

2.4 นําสงและ เผยแพรแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 2.4.1 ปรับปรุงแผนตามขอเสนอแนะของกรรมการ - นําขอเสนอแนะของกรรมการที่ไดจากการ

ประชุมมาปรับปรุงแกไข แผนฯ สมบูรณ 

1 แ ผ น บ ริ ห า ร

ทรัพยากรบุคคล 

  1  

2.4.2 เสนอแผนใหผูบริหารลงนาม - จัดทําบันทึกขอความเสนอแผนบริหาร

ทรัยพากรบุคคลใหคณบดีลงนาม 

1 บันทึกขอความ 10    

 2.4.3 จัดทําบันทึกขอความพรอมแนบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

สงกองบริหารงานบุคคลผานระบบ E-office 

- แสกนแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเปน

ไฟล PDF และแนบไปกับบันทึกขอความ

สงกองบริหารงานบุคคล 

1 บันทึกขอความ 30    

 2.5.4 สงแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเผยแพรใหนักวิชาการ

คอมพิวเตอร ของวิทยาลัย เผยแพรบนเว็บไซต 

- สงแผนบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนไฟล 

PDF ใหกับนักวิชาการคอมพิวเตอร 

1 บันทึ กข อความ /

แ ผ น บ ริ ห า ร

15    
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 

ความถ่ี ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

วิทยาลัย เผยแพรบนเว็บไซต ทรัพยากรบุคคล 

รวม 55 - 1  

รวมระยะเวลา 55 - 1  

รวมระยะเวลาทั้งหมด - 6 14  

 

 

 

 

ลงนาม........................................... 

(นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริก) 

ตําแหนง  บุคลากร 

 ั ํ  

 

ลงนาม......................................

(นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน) 

ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 

  

ลงนาม......................................

(อาจารยปรเมษฐ  แสงออน) 

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

 ั ิ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

 

  กิจกรรมหลัก แผนบริหารทรพัยากรบุคคล 

ช่ือ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร   CIM - GA – PN – 15  

งาน บุคลากร กิจกรรมหลกั แผนบริหารทรพัยากรบุคคล 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ อ.ปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงาน 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 สํารวจความตองการพัฒนาของบุคลากรทั้งวิทยาลัย 

     3.2 สํารวจแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัย 

     3.3 การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัย 

     3.4 การจัดทําแผนงาน/โครงการทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ 

 

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

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

 

มีจํานวน - หนวยงาน 

 

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 15 นาท ี - ช่ัวโมง - วัน 

      

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 2 ฉบับ 

 7.1  แบบสํารวจความตองการ 

7.2  แบบฟอรมคําสั่ง 

 

    

 

 

ลงนาม ....นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน..... 

(ตําแหนง เจาหนาท่ีงานบุคคล ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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       6. งานการเงิน                 

              6.1 การจัดทําเงนิเดือน   
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ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ   สุจริต….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย   กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....นายปรเมษฐ   แสงออน....... 

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI)   

กิจกรรมหลัก  การจัดทําเงินเดือน 

ช่ือ  นางสาวรัชนีวรรณ   นามสกุล  สุจริต  รหัสเอกสาร  WI  - CIM   - FP   -  01  - 01 

งาน งานการเงินและบัญชี        กิจกรรมหลัก    การจัดทําเงินเดือน 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ นายปรเมษฐ   นามสกุล   แสงออน  ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดทําเงินเดือน 

    1.2 เพ่ือเปนวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําเงินเดือน 
 

2. ขอบเขตงาน 

    2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําเงินเดือน 

    
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 รวบรวมคําสั่งจางและใบลงเวลาการปฏิบัติงาน พรอมตรวจสอบ 

- แจงใหฝายบุคลากรสงคําสั่งจางและใบลงเวลาการปฏิบัติงาน 

- เมื่อไดคําสั่งจางและใบลงเวลาการปฏิบัติงาน ก็ตรวจสอบความถูกตองใหตรงกัน 

3.2 บันทึกขอมูลประวัติบุคลากร และเลขท่ีบัญชีธนาคารในระบบ ERP 

- บันทึกขอมูลประวัติบุคลากรตามคําสั่งจาง และเลขท่ีบัญชีธนาคารตามหนาบุคแบงคธนาคาร ลงในระบบ ERP  

3.3 ตรวจสอบเลขท่ีบัญชีธนาคารของบุคลากรอีกครั้งเพ่ือไมใหขอมูลการโอนเงินผิดพลาด 

- เมื่อบันทึกขอมูลเสร็จแลวก็เขาในระบบ ERP ตรวจสอบเลขที่บัญชีอีกครั้งเพ่ือความถูกตอง 

3.3 บันทึกขอมูลการจายเงินตามแผนงานงบประมาณท่ีเจาหนาท่ีฝายวางแผนต้ังงบประมาณไว 

- บันทึกขอมูลการจายเงินตามแผนงานตามกิจกรรมแผนงบประมาณประจําปของคณะวิทยาการจัดการ 

3.4 บันทึกขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนงและคาจางประจํา ในระบบ ERP 

- บันทึกขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนงและคาจางประจํา ตามคําสั่งจางลงในระบบ ERP 

3.5 บันทึกขอมูลการเปนสมาชิกกองทุนในระบบ ERP 

- บันทึกขอมูลการเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามรายช่ือการเปนสมาชิก 

3.6 บันทึกรายการ รายรับ-จายทางเงินเดือน   

- บันทึกขอมูลรายรับ-รายจาย ของแตละคน เชน รายรับคาเงินประจําตําแหนง    

3.7 บันทึกขอมูลการหักเงินเดือนเขาระบบ ERP   

- คํานวณเงินที่ตองหักเงินเดือน แลวบันทึกขอมูลการหักเงินเดือนในระบบ ERP  
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3.8 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ในรายงานรายละเอียด รายรับรายจาย จากระบบ ERP (Print เก็บเปนหลักฐานขอมูล

ประจําเดือน) 

- เขาในระบบ ERP ตรงรายงานรายละเอียด รายรับรายจาย พรอมปริ้นมาตรวจสอบ รายชื่อ จํานวนเงินเดือน รายการหัก 

รายการจาย วาถูกตองหรือไม หากไมถูกตองก็ทําการแกไข 

3.9 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ในรายงานรายละเอียด รายรับรายจาย จากระบบ ERP (Print เก็บเปนหลักฐานขอมูล

ประจําเดือน) 

- ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ในรายงานรายละเอียด รายรับรายจาย จากระบบ ERP วาจํานวนเงินถูกตองหรือไม 

3.10 สรุปยอดเงินเดือนใน   Excel เพ่ือคุมยอดเงินและสงใหเจาหนาท่ีฝายวางแผนทําการตัดยอด 

- พิมพยอดเงินเดือนใน Excel เพ่ือสรุปยอดสงใหเจาหนาท่ีฝายวางแผนทําการตัดยอดเงินงบประมาณ 

3.11 พิมพสลิปเงินเดือน ตรวจสอบความถูกตอง เซ็นชื่อผูมีหนาท่ีจายเงิน 

- พิมพสลิปเงิน และตรวจสอบพรอมเซ็นชื่อผูมีหนาท่ีจายเงินทุกสลิป 

3.12 จัดทําสลิปเงินเดือน ประจําเดือน 

- ไปรับเอกสารใบเสร็จการหักจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยน และใบเสร็จการหักของธนาคาร  

- นําสลิปเงินเดือนท่ีเซ็นตมาแนบคูกับใบเสร็จการการหักตามรายชื่อใหตรงกัน 

3.13 แจกสลิปเงินเดือนใหกับบุคลากร ประจําเดือน 

- นําสลิปเงินเดือนท่ีทําเสร็จแลวไปแจกตามโตะของบุคลากร 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน 1 หนวยงาน 

   5.1 ฝายงานคลัง 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน  1 วัน 40 นาท ี 

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ 

   7.1 คําสั่งจายเงินเดือน 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ   สุจริต….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย   กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....นายปรเมษฐ   แสงออน....... 

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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   6.2 การจัดทําสญัญาการยืมเงินทดรองราชการ 
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ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ   สุจริต….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย   กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....นายปรเมษฐ   แสงออน....... 

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดทําสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ 

ช่ือ  นางสาวรัชนีวรรณ   นามสกุล สุจริต รหัสเอกสาร  WI  - CIM   - FP   -  01  - 02 

งาน งานการเงินและบัญชี กิจกรรมหลัก  การจัดทําสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ  

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ นายปรเมษฐ   นามสกุล   แสงออน   ตําแหนง  รองครบดีฝายบริหาร 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดทําสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ 

    1.2 เพ่ือเปนวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ 
 

2. ขอบเขตงาน 

    2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

  

3.1 ตรวจสอบหลักฐานการยืมเงิน ของบุคคลท่ีทําการยืม ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบของ มรภ.สวนสุนันทา 

- ตรวจสอบโครงการและผูที่ขอยืมวาสามารถยืมเงินไดหรือไม หรือติดเงินยืมหรือไม 

3.2 บันทึกประวัติ ลูกหนี้เงินยืมในระบบ ERP ลูกหนี้ตองเปนไปตามระเบียบ มรภ.สวนสุนันทากําหนด 

- บันทึกประวัติลูกหน้ีเงินยืมในระบบ ERP ตามรายช่ือที่ขอยืมเงิน 

3.3 พิมพเอกสารสัญญาการยืมเงินในระบบ ERP (ตามท่ีขอยืมเงิน / หรือ ตามจํานวนเงินท่ีอนุมัติในโครงการ ) 

- พิมพสัญญายืมเงิน โดยระบุช่ือผูยืมช่ือโครงการ จํานวนเงินที่ขอยืม ใหถูกตอง 

3.4 ปริ้นสัญญายืมเงินจากระบบ ERP เสนอผูยืมเงินทดลองเซ็นต และเสนอคณบดีตรวจสอบเอกสาร / เซ็นเสนออนุมัต ิ

- พิมพสัญญาเงินยืมจากระบบ ERP โดยใหผูยืมเซ็นตช่ือ จากน้ันเสนอหัวหนาหนวยงานเซ็นตตรวจเอกสาร 

3.5 พิมพชื่อโครงการ จํานวนเงิน เจาของโครงการ ท่ีขอยืมท้ังหมด ใน Excellและ ปริ้นแนบคูกับสัญญายืม(กรณียืมหลายโครงการ

ในสัญญาเด่ียว) 

- พิมพชื่อโครงการ จํานวนเงิน เจาของโครงการ ท่ีขอยืมท้ังหมด ใน Excel และ ปริ้นแนบคูกับสัญญายืม 

3.6 สําเนาสัญญายืมเงิน และจัดเก็บ สําเนาเอกสารเงินยืม เพ่ือเปนหลักฐานการเบิกจาย /นําสงกองคลังการเงิน เพ่ือดําเนินการ

ตามขั้นตอนตอไป 

- สําเนาสัญญายืมเงิน แลวนําสงกองคลังการเงิน พรอมเก็บสําเนาสัญญาเงินยืมเก็บเขาแฟม 

3.7 ติดตามเงินยืมท่ีกองคลัง 

- ติดตามเงินยืมที่กองคลังวาสัญญายืมเงินอนุมัติหรือยังและสามารถรับเงินยืมไดหรือไม 

3.8 แจงผูยืมเงินไปรับเงินท่ีกองคลัง 

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

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีจํานวน 1 หนวยงาน 

   5.1 กองคลัง 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน  43  นาที/ ................ ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ 

   7.1 สัญญาเงินยืม 

 

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ   สุจริต….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย   กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....นายปรเมษฐ   แสงออน....... 

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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   6.3 การตรวจสอบการคืนเงินยืม 

     
ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ   สุจริต….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย   กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....นายปรเมษฐ   แสงออน....... 

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 
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ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI)  

กิจกรรมหลัก การตรวจสอบการคืนเงินยืม 

ช่ือ นางสาวรัชนีวรรณ   นามสกุล สุจริต รหัสเอกสาร   WI  - CIM   - FP   -  01  - 03 

งาน งานการเงินและบัญชี กิจกรรมหลัก  การตรวจสอบการคืนเงินยืม 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ นายปรเมษฐ  นามสกุล   แสงออน    ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการตรวจสอบการคืนเงินยืม 

    1.2 เพ่ือเปนวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบการคืนเงินยืม 
 

2. ขอบเขตงาน 

    2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบการคืนเงินยืม 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 เขาดูรายงานการลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว(การดลูกหนี้)ตามรายการการตัดหนี้ ในระบบ ERP 

- เขาระบบ ERP ในรายงานการลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว(การดลูกหนี้)ตามรายการการตัดหนี้ เพ่ือตรวจสอบเงินยืมคงเหลือ 

 3.2 ตรวจสอบการคืนเงินยืมวาไดทําการเบิกจายคืนเงินยืมหมดแลวหรือไม 

- ตรวจสอบรายการเบิกเงินกับรายการตัดลูกหน้ีเงินยืมวาเคลียรเงินยืมตรงกันหรือเปลาและเงินยืมเบิกจาย

หมดแลวหรือไม 

 3.3 แจงผูยืมเงินในกรณีท่ียังคางเงินยืม ใหนําเงินไปคืนท่ีกองคลัง 

- หากตรวจสอบแลวถามีเงินยืมคงเหลือก็แจงใหผูยืมเงินนําเงินสวนคงเหลือไปคืนเงินยืมที่กองคลังการเงิน 

 
 

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

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีจํานวน 1 หนวยงาน 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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   5.1 กองคลัง 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน  20 นาท/ี ................ ช่ัวโมง/ ................. วัน  

 

 

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ 

   7.1 สัญญาเงินยืม 

 

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ   สุจริต….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย   กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....นายปรเมษฐ   แสงออน....... 

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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6.4 การเบิกจายทั่วไป 
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ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ   สุจริต….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย   กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....นายปรเมษฐ   แสงออน....... 

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก  การเบิกจายทั่วไป 

ช่ือ  นางสาวรัชนีวรรณ  นามสกุล สุจริต   รหัสเอกสาร   WI  - CIM   - FP   -  01  - 04 

งาน  งานการเงินและบัญชี        กิจกรรมหลัก    การเบิกจายทั่วไป 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ นายปรเมษฐ   นามสกุล   แสงออน    ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร 
 

1. วัตถุประสงค  

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการเบิกจายท่ัวไป 

    1.2 เพ่ือเปนวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจายท่ัวไป 
 

2. ขอบเขตงาน  

    2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจายท่ัวไป 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)   

3.1 รวบรวมเอกสารเบิกจาย  

 - รับเอกสารเบิกแลวรวบรวมเพ่ือเตรียมทําการเบิก  

3.2 ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตนวาถูกตองหรือไม ถาผิดสงคืนเจาของเรื่องเพ่ือแกไขเอกสาร  

 - ตรวจสอบเอกสารเบิกจายวาใบเสร็จถูกตองหรือไม ถาผิดก็สงคืนใหเจาของเรื่องแกไขเอกสาร 

3.3 แยกประเภทการเบิกจายวาอยูหมวดรายจายอะไร  

 - เมื่อเอกสารถูกตองแลวก็แยกประเภทการเบิกจายตามระเบียบการเบิกจาย 

3.4 จัดรวมเอกสารเขาฎีกาตามหมวดรายจาย  

 - รวบรวมใบเสร็จเบิกเงินที่อยูประเภทเดียวกันเปนฎีกาเบิกจาย พรอมแนบรายละเอียดบันทึกขอเบิก/โครงการ 

 - เจาของเอกสารเขียนใบสงเอกสารเบิกจายตามแบบฟอรมของคณะ 

3.5 เสนอฏีกาการเบิกจาย ใหเจาหนาที่ฝายแผนฯประจําคณะ ตัดยอดในระบบ Excel เพ่ือควบคุมยอดในแผนงบประมาณ

ประจําป  

 - เมื่อรวมเปนฎีกาเรียบรอยแลวก็เสนอฎีกาใหเจาหนาที่ฝายแผนงานฯของคณะทําการตัดยอดเงิน 

3.6 ทําการคียเบิกจายเงินตามประเภทรายจายในระบบ ERP ตามแผนงานงบประมาณ  

 - เมื่อเจาหนาที่ฝายวางแผนฯทําการตัดยอดแลว ก็นําฎีกามาคียเบิกจายตามยอดเงินของฎีกาในระบบ ERP 

3.7 พิมพใบเบิกจายฎีกาเสนอผูเบิกเงินเซ็นเอกสาร  

 - พิมพใบเบิกฎีกาที่คียในระบบ ERP มาแนบกับเอกสารที่ขอเบิก จากน้ัน เสนอผูเบิกเงินเซ็นตช่ือผูเบิกเงิน 

3.8 นําฎีกาเสนอผูบริหารเซ็นอนุมัติการเบิกจายตามสายงาน 

 - นําฎีการที่ผูเบิกเซ็นตแลวเสนอตอผูบริหารตามสายงานของคณะ 
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3.9 ลงทะเบียนควบคุมการสงเอกสารประจําวันที่นําสงกองคลังงานการเงิน ซึ่งตองระบุรายละเอียด เลขที่ฎีกาเอกสาร(US) 

ช่ือเรื่องเบิก และจํานวนเงิน  

 - เมื่อฎีการเสนอเซ็นตตามสายงานครบแลว นําฎีกาเบิกมาลงทะเบียนนําสงในเลมทะเบียนสง โดยระบุรายละเอียด 

เลขที่ฎีกาเอกสาร(US) ช่ือเรื่องเบิก และจํานวนเงิน 

 - นําฎีกาเสนอคณบดีอนุมัติเอกสารเบิกในระบบ ERP 

3.10 สําเนาฎีกา/แสกนฎีกา ที่อนุมัติกอนสงการเงิน  

    -  สแกน/สําเนาเอกสารเบิกจายทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติ ลงในคอมพิวเตอร  

    -  จัดเรียงใส Folder/ จัดเก็บใสแฟมเอกสาร  

 - ทําการสํารองขอมูลที่สแกนใส CD ทุก 1 เดือน เพ่ือปองกันการสูญหายของขอมูลหากคอมพิวเตอรเกิดปญหา 

3.11  นําสงฎีกาเบิกจายเงินไปยังกองคลัง   งานการเงินเพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนตอไป  

 - นําฎีกาที่คณบดีอนุมัติแลว เดินไปสงยังกองคลัง 

3.12 ติดตามการเบิกจายเงินที่กองคลัง 

 - สอบถามฎีกาที่สงเบิกจายวาอนุมัติสามารถเบิกจายเงินเงินสด/เช็ค/คืนเงินยืมไดหรือยัง 

3.13 แจงผูเบิกไปรับเงินที่กองคลัง 

 - เมื่อไดสอบถามแลววาเงินสด/เช็ค ออกแลวก็แจงผูเบิกไปรับเงินสด/เช็คที่กองคลัง 

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

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน  1 หนวยงาน 

   5.1 กองคลัง 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน  10  นาที/   2   ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ 

   7.1 ฏีกา 

 

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ   สุจริต….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย   กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....นายปรเมษฐ   แสงออน....... 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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 6.5 การเบิกจายคาตอบแทนการสอนคา สอนไมเกิน 12 คาบ 
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ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ   สุจริต….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย   กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....นายปรเมษฐ   แสงออน....... 

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI)  

กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสารการเบิกจายจัดซื้อจัดจาง /เบิกจายทั่วไป 

ช่ือ  นางสาวรัชนีวรรณ  นามสกุล  สุจริต   รหัสเอกสาร   WI  - CIM   - FP   -  01  - 06 

งานงานการเงินและบัญชี        กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสารการเบิกจายจัดซ้ือจัดจาง /เบิกจายทั่วไป 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ นายปรเมษฐ    นามสกุล   แสงออน    ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการเบิกจายคาตอบแทนการสอน / คาสอนเกิน 12 คาบ 

    1.2 เพ่ือเปนวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจายคาตอบแทนการสอน / คาสอนเกิน 12 คาบ 
 

2. ขอบเขตงาน 

    2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจายคาตอบแทนการสอน / คาสอนเกิน 12 คาบ 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 รวบรวมใบลงเวลาปฏิบัติงานการสอน 

 - ประสานงานกับฝายวิชาการของคณะเพ่ือรวบรวมคําสั่ง ตารางสอน และใบลงเวลาสอนของอาจารย 

3.2 ตรวจสอบรายช่ืออาจารยผูสอนวาตรงกับตารางสอน/คําสั่งหรือไม 

 - เมื่อไดใบลงเวลาสอนแลวก็ตรวจสอบกับตารางสอนวาตรงกันหรือไม และช่ือผูสอนตรงกับคําสั่งหรือไม 

3.3 คียช่ืออาจารยผูสอน / จํานวนนักศึกษาและจํานวนอัตราคาสอนตามระเบียบการเบิกจายลงในแบบฟอรม

การเบิกจาย 

 - พิมพช่ือผูสอน จํานวนนักศึกษา จํานวนอัตราคาตอบแทน/คาบ ทั้งหมดตามใบลงเวลาสอนลงใน

แบบฟอรมการเบิกจายคาสอน 

3.4  ทําการคียสรุปคาสอนในแตละเดือนตามรายวิชา/คาบ/ชม. ลงในแบบฟอรมหลักฐานการจายเงินคาสอน 

 -  เมื่อพิมพรายช่ือเสร็จแลวก็พิมพสรุปคาสอนทุกวันใหครบทั้งเดือน โดยตองใสจํานวนคาบใหตรงวันที่

สอนตามใบลงเวลา  

3.5 ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนคาบ/จํานวนนักศึกษา/จํานวนเงิน และเลขที่บัญชีธนาคาร ของคาสอน 

 -  ตรวจสอบขอมูลสรุปคาสอนที่พิมพวาถูกตองหรือไม อีกครั้งหากผิดพลาดก็ทําการแกไข 

3.6 สรุปยอดเงินลงในหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจายคาสอน  พรอมตรวจสอบความถูกตองของ

จํานวนเงิน 

 - พิมพสรุปหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจายคาตอบแทนปฏิบัติการสอนพรอมตรวจสอบ

ความถูกตองของยอดเงินคาสอน 
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3.7 เสนอฏีกาการเบิกจาย ใหเจาหนาที่ฝายแผนฯประจําคณะ ตัดยอดในระบบ Excel เพ่ือควบคุมยอดในแผน

งบประมาณประจําป 

 - ทําฎีกาโดยรวบรวมคําสั่ง ตารางสอน ใบลงเวลาสอน ใบหลักฐานการจายเงินคาสอน และใบหลักฐาน

แสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจายคาตอบแทนปฏิบัติการ พรอมเขียนใบสงเอกสารเบิกเพ่ือเสนอให

เจาหนาที่ฝายแผนทําการตัดยอดเงินงบประมาณ 

3.8 คียเบิกจายคาตอบแทนการสอน ในระบบ ERP 

 - เมื่อเจาหนาที่ฝายวางแผนฯทําการตัดยอดแลว ก็นําฎีกามาคียเบิกจายตามยอดเงินของฎีกาในระบบ 

ERP 

3.9 คีย salary เขาธนาคาร พรอมตรวจสอบ 

 - คียขอมูลจากหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจายคาตอบแทนปฏิบัติการสอนที่สรุปไวลงใน

ระบบsalary เขาธนาคาร พรอมปริ้นมาตรวจสอบช่ือ จํานวนเงินและเลขที่บัญชีเขาธนาคารถูกตองหรือไม 

3.10 เสนอผูบริหารเซ็นตอนุมัติการเบิกจายคาตอบแทนการสอนตามสายงาน 

 - นําฎีการที่ผูเบิกเซ็นตแลวเสนอตอผูบริหารตามสายงานของคณะ 

3.11  นําสงเอกสารการเบิกจายเงินไปยังกองคลัง 

 - สําเนาฎีกา/แสกนฎีกา ที่อนุมัติกอนสงการเงิน 

- นําฎีกาที่คณบดีอนุมัติแลวในระบบ ERP เดินไปสงยังกองคลัง 

3.12 ติดตามการเบิกจายเงินที่กองคลัง 

 - สอบถามฎีกาที่สงเบิกจายวาอนุมัติเบิกจายเงินและโอนเงินเขาธนาคารหรือยัง 

 

 

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

 
 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีจํานวน  1  หนวยงาน 

   5.1 กองคลัง 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 4  นาที/   5   ช่ัวโมง/   1  วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ 

   7.1 ฏีกา 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ   สุจริต….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย   กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....นายปรเมษฐ   แสงออน....... 

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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       6.6 การเบิกจายคาตอบแทนลวงเวลา OT 

 

 
 

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ   สุจริต….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย   กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....นายปรเมษฐ   แสงออน....... 

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI)  

กิจกรรมหลัก การเบิกจายคาตอบแทนทาํงานลวงเวลา   OT 

 

ช่ือ นางสาวรัชนีวรรณ  นามสกุล สุจริต รหัสเอกสาร   WI  - CIM   - FP   -  01  - 07 

งาน งานการเงินและบัญชี  กิจกรรมหลัก การเบิกจายคาตอบแทนทํางานลวงเวลา   OT 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ นายปรเมษฐ   นามสกุล   แสงออน    ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการเบิกจายคาตอบแทนทํางานลวงเวลา   OT 

    1.2 เพ่ือเปนวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจายคาตอบแทนทํางานลวงเวลา   OT 
 

2. ขอบเขตงาน 

    2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจายคาตอบแทนทํางานลวงเวลา   OT 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 รวบรวมใบลงเวลาปฏิบัติงานลวงเวลา 

 - ประสานงานกับฝายบุคลากรเพ่ือขอใบรายช่ือลงเวลาปฏิบัติงานลวงเวลาและคําสั่งปฏิบัติงานลวงเวลา 

3.2 ตรวจสอบรายช่ือบุคลากรที่ปฏิบัติงานลวงเวลาตรงตามคําสั่งหรือไม 

 - เมื่อไดใบลงเวลาปฏิบัติงานแลวก็ตรวจสอบกับตารางสอนวาคําสั่งปฏิบัติงานตรงกับคําสั่งหรือไม 

3.3 คียสรุปคาลวงเวลาในแตละเดือนลงในแบบฟอรมหลักฐานการจายเงินคาลวงเวลา 

- พิมพช่ือบุคลากรผูปฏิบัติงานลวงเวลาตามใบลงเวลาปฏิบัติทุกวันจนครบทั้งเดือนลงในแบบฟอรม

หลักฐานการจายเงินคาลวงเวลา ใสจํานวนอัตราคาตอบแทนตามระเบียบ และใสเลขที่บัญชีธนาคาร  

3.4 ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนวัน จํานวนเงิน และเลขที่บัญชีธนาคาร 

 - ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนวัน จํานวนเงิน และเลขที่บัญชีธนาคาร อีกคร้ังหากผิดพลาดก็ทํา

การแกไข 

3.5 สรุปยอดเงินลงในหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจาย คาลวงเวลา 

 - พิมพสรุปหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจายคาลวงเวลา พรอมตรวจสอบความถูกตอง

ของยอดเงินรวม 

3.6 เสนอฏีกาการเบิกจาย ใหเจาหนาที่ฝายแผนฯประจําคณะ ตัดยอดในระบบ Excel เพ่ือควบคุมยอดในแผน

งบประมาณประจําป 
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 - ทําฎีกาโดยรวบรวมคําสั่งปฏิบัติงาน แบบฟอรมหลักฐานการจายเงินคาลวงเวลา หลักฐานแสดง

รายละเอียดประกอบการเบิกจายคาลวงเวลา พรอมเขียนใบสงเอกสารเบิกเพ่ือเสนอใหเจาหนาที่ฝายแผนทําการ

ตัดยอดเงินงบประมาณ 

3.7คียเบิกจายคาตอบแทนลวงเวลา ในระบบ ERP 

-  เมื่อเจาหนาที่ฝายวางแผนฯทําการตัดยอดแลว ก็นําฎีกามาคียเบิกจายตามยอดเงินของฎีกาในระบบ 

ERP 

3.8 คีย salary เขาธนาคาร พรอมตรวจสอบ 

 - คียขอมูลจากหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจายคาตอบแทนปฏิบัติการสอนที่สรุปไวลงใน

ระบบsalary เขาธนาคาร พรอมปริ้นมาตรวจสอบช่ือ จํานวนเงินและเลขที่บัญชีเขาธนาคารถูกตองหรือไม 

3.9 เสนอผูบริหารเซ็นตอนุมัติการเบิกจายคาตอบแทนการสอนตามสายงาน 

 - นําฎีการที่ผูเบิกเซ็นตแลวเสนอตอผูบริหารตามสายงานของคณะ 

 

3.10 นําสงเอกสารการเบิกจายเงินไปยังกองคลัง 

 - สําเนาฎีกา/แสกนฎีกา ที่อนุมัติกอนสงการเงิน 

- นําฎีกาที่คณบดีอนุมัติแลวในระบบ ERP เดินไปสงยังกองคลัง 

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

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีจํานวน 1 หนวยงาน 

   5.1 กองคลัง 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน   31  นาท/ี 3   ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ 

   7.1 ฏีกา  

 

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ   สุจริต….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย   กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....นายปรเมษฐ   แสงออน....... 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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6.7 การเบิกจายตามโครงการ 

 

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ   สุจริต….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย   กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....นายปรเมษฐ   แสงออน....... 

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 
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ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI)  

กิจกรรมหลัก การเบิกจายตามโครงการ 

ช่ือ นางสาวรัชนีวรรณ  นามสกุล  สุจริต  รหัสเอกสาร   WI  - CIM   - FP   -  01  - 08 

งาน งานการเงินและบัญชี กิจกรรมหลัก การเบิกจายตามโครงการ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ นายปรเมษฐ   นามสกุล   แสงออน.  ตําแหนง   รองคณบดีฝายบริหาร 

 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการเบิกจายตามโครงการ 

    1.2 เพ่ือเปนวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจายตามโครงการ 

 

2. ขอบเขตงาน 

    2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจายตามโครงการ 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายทั้งหมดในโครงการใหตรงและถูกตองตามระเบียบการเบิกจายของหมวดรายจาย

ตางๆ พรอมรวบรวมเอกสารแยกตามหมวดรายจายเปนฎีกาเบิก 

 - ตรวจใบเสร็จทั้งหมดในโครงการวาถูกตองหรือไม หากไมถูกตองก็สวคืนใหเจาของโครงการกลับไปแกไข 

จากน้ันก็รวบรวมใบเสร็จแยกตามประเภทรายจายเปนฎีกาเบิก 

3.2 สงฏีกาใหฝายแผนฯประจําคณะ ตัดยอดตามฎีกา 

 - เขียนใบสงเอกสารเบิกเพ่ือเสนอใหเจาหนาที่ฝายแผนทําการตัดยอดเงินงบประมาณ ตามฎีกาที่ขอเบิกจาย 

3.3 บันทึกการเบิกจาย เขาในระบบ REP 

 - เมื่อเจาหนาที่ฝายวางแผนฯทําการตัดยอดแลว ก็นําฎีกามาคียเบิกจายตามยอดเงินของฎีกาในระบบ ERP 

3.4 คุมยอดเงินใน Excel ตามฎีกาในโครงการ 

 - ทําการตัดยอดเงินใน Excel โดยจะระบุเลขที่ฎีกาจากระบบ ERP เพ่ือใชในการตรวจสอบการเบิกจาย 

 - ทําการคุมเอกสารการเบิกจายในโครงการไมใหเกินงบประมาณที่ขออนุมัติ 

3.5 เสนอหัวหนาสํานักงานและ คณบดี ตรวจสอบเอกสาร / และเซ็นอนุมัติ 

 - นําฎีการที่ผูเบิกเซ็นตแลวเสนอตอผูบริหารตามสายงานของคณะ 

3.6 บันทึกในทะเบียนควบคุมการสงเอกสารประจําวันที่นําสงกองคลัง งานการเงิน ซึ่งตองลงรายละเอียด เลขที่ฏีกา

เอกสาร(US) และจํานวนเงิน 

 - บันทึกฎีการเรื่งที่สง เลขที่ฏีกาเอกสาร(US) และจํานวนเงิน ลงในทะเบียนคุมสงเอกสาร 

3.7 นําฏีกาการเบิกจายสงกองคลังงานการเงิน เพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 
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 - นําฎีการที่เขียนในทะเบียนคุมแลวไปสงยังกองคลัง 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีจํานวน  1  หนวยงาน 

   5.1 กองคลัง 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน  50  นาที/ ................ ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน  1 ฉบับ 

   7.1 ฏีกา 

 

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ   สุจริต….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย   กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....นายปรเมษฐ   แสงออน....... 

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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   6.8 การรับจายเชค็/เงินสด 

 
 

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ   สุจริต….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย   กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....นายปรเมษฐ   แสงออน....... 

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 
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ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก  การรับจายเชค็ - เงินสด 

ช่ือ  นางสาวรัชนีวรรณ   นามสกุล    สุจริต    รหัสเอกสาร   WI  - CIM   - FP   -  01  - 11 

งาน งานการเงินและบัญชี        กิจกรรมหลัก  การรับจายเช็ค - เงินสด 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ นายปรเมษฐ    นามสกุล   แสงออน    ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร 
 

1. วัตถุประสงค  

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการรับจายเช็ค - เงินสด 

    1.2 เพ่ือเปนวิธีการปฏิบัติงานในการรับจายเช็ค - เงินสด 
 

2. ขอบเขตงาน  

    2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการรับจายเช็ค - เงินสด 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)  

3.1 ตรวจสอบเช็ค -เงินสดจากงานกองคลัง 

  -  ตรวจสอบเช็ค/เงินสดจากงานกองคลัง ถามีเช็ค/เงินสด ของบุคลากรภายในหนวยงานออกแจงไปยัง

บุคลากรดังกลาวใหมารับเงิน/เช็ค 

3.2 แจงไปยังบุคลากรดังกลาวใหมารับเช็ค – เงินสด 

  - หากมีการมอบอํานาจใหไปรับเช็ค/เงิน ก็ทําหนังสือมอบอํานาจ  

3.3 รับเงินรับเช็ค – เงินสด 

  -  ไปรับเช็ค – เงินสดที่กองคลัง ตามยอดเงินที่ขอเบิกในฎีกาการเบิกจาย 

3.4 จัดทําทะเบียนคุมรับ-จาย 

-  ทําสมุดควบคุมการรับ-จายเซ็ค/เงินแกบุคคลดังกลาว โดยระบุ ว/ด/ป -  หมายเลขเช็ค - ช่ือ-สกุล - ลง

ช่ือผูรับ เช็ค/เงินสด  - จํานวนเงิน ) 

3.5 นําเช็ค/เงินใหกับเจาของผูเกี่ยวของ 

  - นําเช็ค/เงินสดใหกับเจาของพรอมใหเซ็นรับเงินในสมุดคุมรับ-จาย 

 

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

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน 1 หนวยงาน 

   5.1 กองคลัง 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน  20 นาท/ี ................ ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน  1 ฉบับ 

7.1 ฏีกา 

 

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ   สุจริต….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย   กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....นายปรเมษฐ   แสงออน....... 

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ) (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน) (ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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       7. งานบัญช ี

               7.1 การจัดทาํบันทึกขอความ   
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การควบคุมการเบิกจายของโครงการ 

ช่ือ  .....นางสาวกนกศรี...........      นามสกุล ...........อูไทย..........  รหัสเอกสาร  WI  – CIM - FP - 01 - 10 

งาน งานบัญช ี       กิจกรรมหลัก  การจัดทําบันทึกขอความ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ …อาจารยปรเมษฐ……นามสกุล……แสงออน…ตําแหนง…รองคณบดีฝายบริหาร 

      

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในงานบัญชี 

 1.2 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในงานบัญชี 

2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในงานบัญชี ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้ังแตเริ่มตนจนสิน้สุดของงานนั้นๆ 

 7.1 การจัดทําบนัทึกขอความ 

 7.1.1 จัดทําบัญทึกขอความรายงานรายจายวิทยาลัย/ รายรับ-รายจาย/ขออนุเคราะหขอมูล

จากกองคลัง ประจําเดือน/ สภาพนักศึกษา ประจําเทอม   

 7.1.2 จัดทําสรุปผลดานบัญชี นําสงผูบริหารผานระบบ e-office 

 7.1.3 จัดเก็บขอมูล 

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

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

5.1 ผูบริหารวิทยาลัยฯ 

มีจํานวน 1 หนวยงาน  

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 15 นาท ี - ช่ัวโมง - วัน 

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 5 ฉบับ  

 

 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม ....นางสาวกนกศรี  อูไทย….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....... 

(ตําแหนง เจาหนาท่ีการเงินและบัญช ี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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   7.2 การจัดทํางบกําไรขาดทุนของหนวยงาน ประจําเดือนและประจําภาคเรียน 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดทํางบกําไรขาดทนุของหนวยงานประจําเดือนและประจําภาคเรยีน 

ช่ือ  .....นางสาวกนกศรี...........      นามสกุล ...........อูไทย..........  รหัสเอกสาร  WI  – CIM - FP - 01 - 14 

งาน งานบัญชี        กิจกรรมหลัก  การจัดทํางบกําไรขาดทุนของหนวยงานประจําเดือนและประจําภาคเรียน 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ …อาจารยปรเมษฐ……   นามสกุล   ……แสงออน……..    ตําแหนง  ……รองคณบดีฝาย

บริหาร…….. 

 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินงานของแตละสาขาวิชา 

    1.2 เพ่ือควบคุมรายจายของแตละสาขาวิชา ไมใหใชเงินเกินงบประมาณ หรือรายรับที่มีอยูจริง 

 

2. ขอบเขตงาน 

         ครอบคลุมถึงรายได คาใชจายของแตละสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ที่เกิดขึ้นในแตละเดือน จนเปนขอมูลปจจุบัน 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

7.2.1 จัดทําบันทึกขอความขอขอมูลถึงกองคลัง (การเงินกลาง) 

  7.2.2 นําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบรายรับของในแตละภาคเรียน เพ่ือนํายอดมาจัดทํางบกําไรขาดทุนทุกสาขาวิชา 

พรอมเช็คสถานะการชําระเงินของนักศึกษาเปนรายบุคคล 

  7.2.3 บันทึกรายจายของวิทยาลัยฯในแตละวัน/1 ครั้ง และสรุปรายจายของวิทยาลัยฯ เปนรายเดือน โดยแบงเปน

หมวดรายจายของวิทยาลัยฯ เพ่ือนํายอดคาใชจายมาจัดทํางบกําไรขาดทุน 

  7.2.4 ขอมูลรายรับและรายจายมาจัดทําในรูปของงบกําไรขาดทุนของวิทยาลัย เพ่ือแสดงฐานะทางการเงินของ

วิทยาลัยฯตามความเปนจริง 

 7.2.5 รายงานสรุปผลรายรับรายจายในภาพรวมที่เกิดข้ึนต้ังแตตนปงบประมาณน้ัน ของวิทยาลัย วามีผลเปนบวก 

หรือติดลบ เพ่ือใชในการควบคุมการใชจายงบประมาณของวิทยาลัยฯ 

 7.2.6 เสนอเซ็นใหผูตรวจสอบ และรองคณบดีฝายบริหาร พรอมรายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัยใหคณบดี

ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 7.2.7 จัดสงงบกําไรขาดทุดและรายงานของวิทยาลัย เพ่ือทราบ 

 

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

 

 

 

 ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีจํานวน .............1.............. หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....15..... นาที/ .....5..... ช่ัวโมง/ .......4..... วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............5......................ฉบับ 

 

 

ลงนาม ....นางสาวกนกศรี  อูไทย….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....... 

(ตําแหนง เจาหนาท่ีการเงินและบัญช ี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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   7.3  การจัดทํารายงานสถานภาพนักศกึษาของสาขาวิชา ประจําเดือน 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดทํารายงานสถานภาพนักศึกษาของสาขาวิชาประจําเดือน 

ช่ือ  .....นางสาวกนกศรี...........      นามสกุล ...........อูไทย..........  รหัสเอกสาร  WI  – CIM - FP - 01 - 15 

งาน บัญชี      กิจกรรมหลัก  การจัดทํารายงานสถานภาพนักศึกษาของสาขาวิชา ประจําเทอม 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ …อาจารยปรเมษฐ……   นามสกุล   ……แสงออน……..    ตําแหนง  ……รองคณบดีฝายบริหาร…….. 

 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหทราบถึงสถานะของนักศึกษา เชน สถานะการเรียน การสอบ และการชําระคาเลาเรียน 

    1.2 เพ่ือควบคุมคุณภาพของนักศึกษาใหอยูในเกณฑที่กําหนด 

 

2. ขอบเขตงาน 

         คลอบคลุมถึงทุกสาขาวิชาของวิทยาลัย 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

7.3.1 รวบรวมสรุปยอดของวิทยาลัยใหเปนปจจุบัน 

  7.3.2 เช็คสถานภาพที่ไดรับจากฝายวิชาการวิทยาลัยฯ  

  7.3.3 รายงานผูบริหาร เพ่ือรับทราบ 

  

 

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

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน จํานวน ...............1................. หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....45..... นาที/ .....3..... ช่ัวโมง/ .......2..... วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...................1..................... แบบฟอรม 

ลงนาม ....นางสาวกนกศรี  อูไทย….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....... 

 

 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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(ตําแหนง เจาหนาท่ีการเงินและบัญช ี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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          7.4 ควบคุมการเบิกจายนอกระบบ ERP 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การควบคุมการเบิกจายของโครงการ 

ช่ือ  .....นางสาวกนกศรี...........      นามสกุล ...........อูไทย..........  รหัสเอกสาร  WI  – CIM - FP - 01 - 13 

งาน งานบัญช ี       กิจกรรมหลัก  การควบคุมการเบิกจายของโครงการ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ช่ือ …อาจารยปรเมษฐ……   นามสกุล   ……แสงออน……..    ตําแหนง  ……รองคณบดีฝาย

บริหาร…….. 

 

1. วัตถุประสงค  

    1.1 เพ่ือใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการควบคุมการเบิกจายของโครงการ 

    1.2 เพ่ือเปนวิธีการปฏิบัติงานในการควบคุมการเบิกจายของโครงการ 

 

2. ขอบเขตงาน  

    2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการควบคุมการเบิกจายของโครงการ 

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)  

     7.4.1 ทําแบบฟอรมการคุมเอกสารการเบิกจายของแตละโครงการ  สรุปโครงการที่ขออนุมัติตามฎีกาที่เบิกจายโดย

แยกตามรายการที่เบิก 

 - พิมพแบบฟอรมพรอมพิมพรายละเอียดการขอเบิกตามโครงการ จากน้ันสรุปโครงการที่ขออนุมัติตามฎีกาที่

เบิกจายโดยแยกตามรายการที่เบิก 

7.4.2  สรุปงบประมาณการใชจายในแตละโครงการ 

-  สรุปงบประมาณการใชจายในแตละโครงการตามรายการฎีกาที่ขอเบิกและไดรับการอนุมัติ 

    7.4.3 ตรวจสอบกับฝายวางแผนของวิทยาลัยวาคุมงบประมาณตรงกันหรือไม 

  -  เมื่อสรุปเสร็จแลวก็ตรวจสอบกับฝายวางแผนของควิทยาลัยฯวาคุมงบประมาณตรงกันหรือไม 

    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน ..................1............. หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....15..... นาที/ ..........1...... ช่ัวโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .................1..............ฉบับ 

 

 

ลงนาม ....นางสาวกนกศรี  อูไทย….. ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย  กลีบบัวบาน....... ลงนาม .....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....... 

(ตําแหนง เจาหนาท่ีการเงินและบัญช ี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

ผูจัดทํา ผูควบคุม ผูอนุมัติ 
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8. งานพัสดุ 

               8.1 การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา) 

 

                ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

                           งานพัสดุ 

ชื่อ         นายจารึก            นามสกุล     รูปบุญ  รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย      บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  พัสดุ...........................................................................  กิจกรรมหลัก การจัดหาพัสดุ/จัดซ้ือจัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา)………. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ..นายปรเมษฐ.... นามสกุล ………แสงออน……….….  ตําแหนง ……………รองคณบดีฝายบริหาร………………………………… 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดหาพัสดุ/จัดซ้ือจัดจาง

ผานระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา) 

- หนวยนับ : ฎีกา 

- สถิติยอนหลัง  1 ป 

 

2.1.1 สํานักงานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/ แจง

ความประสงคท่ีจะตองการจัดซ้ือจัดจาง 

หนวยงานท่ีจะขอซ้ือ/ขอจาง ทําบันทึกหรือ

เขียนใบแจงความประสงคขอซ้ือ/ขอจาง 

   195 

 

บันทึกใบแจงความ

ประสงคขอซ้ือ/ขอจาง 

15     100 

 

 

 

 

 

2.1.2 แจงผูประกอบการจัดทําใบเสนอราคา ประสานงานผูประกอบการเพ่ือจะขอใบ

เสนอราคา 

198 ใบเสนอราคา 10   

2.1.3 กรอกรายงานขอซ้ือ / ขอจาง บันทึกแบบฟอรมรายงานขอซ้ือ/ขอจาง 210 

 

แบบฟอรมรายงานขอ

ซ้ือ/ขอจาง 

15   

2.1.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERP (PR) ใบขอ

อนุญาตซ้ือ / จาง /ลงนาม 

บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม

ใบขออนุญาตซ้ือ/จาง PR 

1012 ใบขออนุญาตซ้ือ/จาง 

PR ในระบบERP 

15   
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2.1.5 แนบหนังสือสั่งซ้ือสั่งจางกรณี วงเงินเกิน 

10,000.- บาท /ลงนาม 

 

 

พิมพใบสั่ ง ซ้ือ/สั่ งจาง ตามรูปแบบของ

กรมบัญชีกลาง กรณีเกิน 10,000.- 

102 หนังสือสั่งซ้ือ/สั่งจาง 10   

 2.1.6 ผูประกอบการสงของ ประสานงานผูประกอบการสงของ 102 ใบสงของ / ใบแจงหนี้ 10   

2.1.7 บันทึกเขาระบบ ERP (RE) ใบตรวจรับ/

กรรมการตรวจรับลงนาม 

บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม

ใบตรวจรับ RE 

1012 ใบตรวจรับ RE ใน

ระบบERP 

10   

2.1.8 บันทึกเขาระบบ ERP (US) ใบเบิกจาย / ลง

นาม 

บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม

ใบเบิกจาย US 

1012 ใบเบิกจาย US  ใน

ระบบERP 

10   

2.1.9 ตรวจสอบความถูกตองของฎีกา ตรวจสอบความถูกตองของฎีกาทุกใบอีกครั้ง 1012 ความถูกตองของฎีกา

ตอ 1 เรื่อง 

10   

2.1.0 บันทึกในเอกสารสงเบิกจายการเงิน บันทึกในเอกสารสงเบิกจายการเงิน 1012 เอกสารการสงเบิก

การเงินฎีกาท่ีถูกตอง 

10   

รวม 55 1   

รวมระยะเวลาทั้งหมด 5 4 156  

 

 

                          ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..                ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..             ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         

                                 (ตาํแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่                         (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                             (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                                                        ผูจัดทํา                                   ผูควบคุม                        ผูอนุมัต ิ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจางผานระบบERP (โดยวิธีตกลงราคา) 

 

ช่ือ       นายจารึก                      นามสกุล  รูปบุญ                              รหัสเอกสาร  CIM - FP - 02 - 01 

งาน      งานพัสดุ                       กิจกรรมหลัก การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา) 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย                ช่ือ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคาตามข้ันตอนที่กําหนดไวไดทันตามกําหนดเวลารวดเร็วและ

ถูกตองตามขั้นตอนโดยยึดระเบียบพัสดุฯ 

    1.2 เพ่ือใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. ขอบเขตงาน 

    ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของหนวยงาน 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 สํานักงานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/แจงความประสงคที่จะตองการจัดซื้อ/จัดจาง 

    3.2 แจงผูประกอบการจัดทําใบเสนอราคา  

    3.3 กรอกรายงานขอซื้อ/ขอจาง 

    3.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERPในหนาโปรแกรมใบขออนุญาตซื้อ/จาง/ลงนาม (PR) 

    3.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจางกรณี วงเงินเกิน 10,000.-บาท /ลงนาม 

    3.6 ประสานผูประกอบการสงของ 

    3.7 บันทึกเขาระบบERPในหนาโปรแกรมใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม (RE) 

    3.8 บันทึกเขาระบบERPในหนาโปรแกรมใบเบิกจาย/ลงนาม (US) 

    3.9 ตรวจสอบความถูกตองของฎีกา 

    3.10 บันทึกเลข(US)สงเบิกจายการเงินมหาวิทยาลัยฯ 

 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน  3  หนวยงาน 

    5.1 บริษัท/หจก./รานคา 

    5.1 งานพัสดุมหาวิทยาลัย 

    5.1 งานการเงินมหาวิทยาลัย 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 55 นาที/ 1 ช่ัวโมง/ ................. วัน  

    6.1 สํานักงานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/แจงความประสงคที่จะตองการจัดซื้อ/จัดจาง 

    6.2 แจงผูประกอบการจัดทําใบเสนอราคา  

    6.3 กรอกรายงานขอซื้อ/ขอจาง 

    6.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERPในหนาโปรแกรมใบขออนุญาตซื้อ/จาง/ลงนาม (PR) 

    6.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจางกรณี วงเงินเกิน 10,000.-บาท /ลงนาม 

    6.6 ประสานผูประกอบการสงของ 

    6.7 บันทึกเขาระบบERPในหนาโปรแกรมใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม (RE) 

    6.8 บันทึกเขาระบบERPในหนาโปรแกรมใบเบิกจาย/ลงนาม (US) 

    6.9 ตรวจสอบความถูกตองของฎีกา 

    6.10 บันทึกเลข(US)สงเบิกจายการเงินมหาวิทยาลัยฯ 

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน  1  ฉบับ 

     7.1 ฏีกา 

 

    ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..          ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..   ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         

(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่           (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                       (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

               ผูจัดทํา          ผูควบคุม              ผูอนุมัต ิ 
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  8.2 การควบคุมพสัดุ     

    ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

                       งานพัสดุ 

ชื่อ …………จารึก………………….........  นามสกุล ................รูปบุญ............................................ ..... รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  พัสดุ........................................................................... กิจกรรมหลัก การควบคุมวัสดุ…………………………………………………………………..………. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ............ปรเมษฐ................... นามสกุล ………………แสงออน………………………….….  ตําแหนง ……………รองคณบดีฝายบริหาร.………………………………………………… 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การควบคุมวัสด ุ

- หนวยนับ : ครัง้ 

- 12 ครั้ง/ปงบประมาณ 

 

 

  

 

 

 

2.1.1 จัดเก็บวัสดุแยกตามประเภท จัด เก็บวัส ดุแยกตามประเภทวัส ดุตาม

หมวดหมู (วัสดุ 10 หมวด 10 ประเภท) 

12 วัสดุแยกตามตู

แบงเปนหมวดหมู 

 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2  บุคลากรแจงความประสงคตองการใชวัสดุ บุคลากรแจงความประสงคท่ีจะตองการใช

วัสดุ 

149 ความตองการใชวัสด ุ 5   

2.1.3 กรอกแบบฟอรมขอเบิกวัสดุ/ลงนาม กรอกแบบฟอรมขอเบิกวัสดุ ลงนามผูขอเบิก 151 แบบฟอรมขอเบิกวัสดุ 5   

2.1.4 เบิกวัสดุโดยใชวิธี FIFO เบิกวัสดุโดยใชวิธี เขากอน ออกกอน 

ตามล็อตนั้นๆ 

145 วัสดุตรงตามความ

ตองการของผูเบิก 

 

5 

  

2.1.5 ตัดจายตามทะเบียนคุมวัสด ุ นําใบเบิกมาตัดยอดตามทะเบียนคุมวัสดุ 150 ทะเบียนคุมวัสดุ

ถูกตอง 

10   

2.1.6 เช็คยอดวัสดุคงเหลือประจาํเดือน / ลงนาม ตรวจนับ เช็ควัสดุคงเหลือประจําเดือน  12 วัสดุคงเหลือตรงตาม  3  
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(เดือนละ 1 ครั้ง) ทะเบียนคุมวัสดุ 

2.1.7 รวบรวมเอกสารเบิก / ตัดจายไวตรวจสอบ เก็บรวบรวมเอกสารเบิก จายไวตรวจสอบ 174 แฟมเอกสารการ

เบิกจาย ทะเบียนคุม

วัสดุ 

15   

รวม  40 6   

รวมระยะเวลาทั้งหมด 5 2 25  

 

        
                                   ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..                  ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..             ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         

                                 (ตาํแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่                         (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                             (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                                                        ผูจัดทํา                                   ผูควบคุม                        ผูอนุมัต ิ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การควบคุมวัสดุ 

ช่ือ       นายจารึก                      นามสกุล  รูปบุญ                              รหัสเอกสาร   CIM - FP - 02 - 02 

งาน      งานพัสดุ                       กิจกรรมหลัก การควบคุมวัสดุ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย                ช่ือ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหทราบวามีการจัดทําบัญชีวัสดุ ครบถวนเปนปจจุบัน 

    1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานควบคุมวัสดุใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน 
 

2. ขอบเขตงาน 

    การควบคุมวัสดุจะกลาวถึงการควบคุมวัสดุและแนวทางในการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ซึ่งเปนหน่ึงในวงจรการ

บริหารงานพัสดุตอเน่ืองจากการดําเนินงานดานคลังวัสดุที่ไดมีการเก็บรักษาวัสดุเพ่ือจายวัสดุใหกับผูใชงานตอไป 

 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 จัดเก็บวัสดุแยกตามประเภท 

    3.2 บุคลากรแจงความประสงคตองการใชวัสดุ 

    3.3 กรอกแบบฟอรมขอเบิกวัสดุ/ลงนาม 

    3.4 เบิกวัสดุโดยใชวิธี FIFO 

    3.5 ตัดจายตามทะเบียนคุมวัสดุ 

    3.6 เช็คยอดวัสดุคงเหลือประจําเดือน/ลงนาม 

    3.7 รวบรวมเอกสารเบิก/ตัดจาย เขาแฟมไวตรวจสอบ 
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4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
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เจ้าหน้าที� จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ บุคลากร/อาจารย์ของคณะ คณบดี/รองคณบด/ีหัวหน้าสํานักงาน

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์

เริ�มตน้ 2

จัดเก็บวัสดุแยกตาม
ประเภทวัสดุตาม

หมวดหมู่

ส ิ�นสุด 2

เบกิวัสดุโดยใชว้ธิเีขา้
ก่อน ออกก่อน ตามล็อต

นั�นๆ

นําใบเบกิมาตัดยอดตาม
ทะเบยีนคุมวัสดุ

ตรวจนับเช็ควัสดุ
คงเหลอืประจําเดอืน 

เก็บรวบรวมเอกสาร
การเบกิ จ่ายไว ้

ตรวจสอบ ตรวจสอบ

 ถูกตอ้ง

บุคลากรแจง้ความ
ประสงคท์ ี�จะตอ้งการใช ้

วัสดุ

กรอกแบบฟอรม์ขอ
เบกิวัสดุ ลงนามผู ้

ขอเบกิ
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน  1  หนวยงาน 

    5.1 งานพัสดุมหาวิทยาลัย 

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 40 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ ................. วัน  

    6.1 จัดเก็บวัสดุแยกตามประเภท 

    6.2 บุคลากรแจงความประสงคตองการใชวัสดุ 

    6.3 กรอกแบบฟอรมขอเบิกวัสดุ/ลงนาม 

    6.4 เบิกวัสดุโดยใชวิธี FIFO 

    6.5 ตัดจายตามทะเบียนคุมวัสดุ 

    6.6 เช็คยอดวัสดุคงเหลือประจําเดือน/ลงนาม 

    6.7 รวบรวมเอกสารเบิก/ตัดจาย เขาแฟมไวตรวจสอบ 

 

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน  1  ฉบับ 

    7.1 ใบเบิกแบบวัสดุครุภัณฑ   

 
   ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..        ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน..         ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน    

(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่           (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                ผูจัดทํา       ผูควบคุม                 ผูอนุมัต ิ
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  8.3 การออกเลขครุภัณฑ 
ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 

 

                       งานพัสดุ 

ชื่อ …………………จารึก………………….........  นามสกุล ..................รูปบุญ..................................  รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  พัสดุ........................................................................... กิจกรรมหลัก การออกเลขครุภัณฑ……………………………………………………………………. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ............ปรเมษฐ.................... นามสกุล ……………………แสงออน…………………………….….  ตําแหนง ………………………………รองคณบดีฝายบริหาร………………………………………… 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การออกเลขครุภัณฑ 

- หนวยนับ : รายการ 

- สถิติยอนหลัง  1 ป 

  

2.1.1 บันทึกเขาระบบ ERP (รับเขาคลังครุภัณฑ) บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม

รับเขาคลังครุภณัฑ 

248 ระบบ ERP  หนาคลัง

ครุภัณฑ 

5    

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 บันทึกรับทรัพยสิน (อางเอกสารจากระบบ

จัดซ้ือจัดจาง) 

บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม

บันทึกรับทรัพยสิน 

152 เลขรับทรัพยสินใน

ระบบ ERP 

10   

2.1.3 ลงทะเบียนทรัพยสิน บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม

ลงทะเบียนทรัพยสิน ไดหมายเลขครุภัณฑ 

245 เลขครุภัณฑในระบบ 

ERP 

5   

2.1.4 รวบรวมใบเบิกครุภัณฑ เก็บรวบรวมใบเบิกครุภัณฑเขาแฟม 155 ใบเบิกครุภัณฑ  1  

2.1.5 ทําทะเบียนคุมครุภัณฑ ทําทะเบียนคุมครุภัณฑแยกตามหนวยงาน 250 ทะเบียนคุมครุภัณฑ 5   

รวม 25 1   

รวมระยะเวลาทั้งหมด 0 3 35  
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                                      ลงนาม..นายจารึก      รูปบุญ..         ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน..       ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         
                                         (ตําแหนง งานพัสดุและอาคารสถานที)่              (ตําแหนง หัวหนาสํานกังาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                                                        ผูจัดทํา                        ผูควบคุม                   ผูอนุมัต ิ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การออกเลขครุภัณฑ/ควบคมุครุภัณฑ 

ช่ือ       นายจารึก                      นามสกุล  รูปบุญ                              รหัสเอกสาร   CIM - FP - 02 - 03 

งาน      งานพัสดุ                       กิจกรรมหลัก การออกเลขครุภัณฑ/ควบคุมครุภัณฑ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย                ช่ือ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหทราบวามีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน ครุภัณฑครบถวนเปนปจจุบัน 

    1.2 เพ่ือใหทราบวารายการที่จัดซื้อครุภัณฑระหวางป  มีการบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมทรัพยสินและมีการเขียน    

         เลขที่ตัวครุภัณฑครบถวนทุกรายการ 

    1.3เพ่ือใหผูปฏิบัติงานควบคุมครุภัณฑใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน 

    1.4 เพ่ือใหทราบวาครุภัณฑมีตัวตนอยูจริงและตรงกับทะเบียนคุมทรพัยสินหรือไมมสีภาพเปนอยางไร   

2. ขอบเขตงาน 

    การควบคุมครุภัณฑจะกลาวถึงการควบคุมภัณฑและแนวทางในการตรวจสอบการควบคุมครุภัณฑ ซึ่งเปนหน่ึงในวงจรการ 

บริหารงานพัสดุตอเน่ืองจากการดําเนินงานดานคลังพัสดุที่ไดมีการเก็บรักษาครุภัณฑตรงกับทะเบียนใหกับผูใชงานตอไป 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 บันทึกเขาระบบ ERP (รับเขาคลังครุภัณฑ) 

    3.2 บันทึกรับทรัพยสิน ERP (อางเอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจาง) 

    3.3 ลงทะเบียนทรัพยสิน 

    3.4 รวบรวมใบเบิกครุภัณฑ 

    3.5 ทําทะเบียนคุมครุภัณฑ 
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4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
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เจ้าหน้าที� จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ บุคลากร/อาจารย์ของคณะ

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์

เริ�มตน้ 3

บันทกึขอ้มูลเขา้ระบบ
ERP ในหนา้โปรแกรม
รับเขา้คลังครุภัณฑ์

เขยีนหมายเลขที�ตัว
ครุภัณฑ์

เก็บรวบรวมใบเบกิ
ครุภัณฑเ์ขา้แฟ้ม

ทําทะเบยีนคุมครุภัณฑ์
แยกตามหน่วยงาน 

สาขาวชิา

สิ�นสุด 3

ถูกตอ้ง

บันทกึขอ้มุลใน
ระบบ ERPบันทกึรับ

ทรัพย์สนิ

บันทกึขอ้มูลในระบบ ERP
ลงทะเบยีนทรัพย์สนิได ้

หมายเลขครุภัณฑ์
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน  - หนวยงาน 

     5.1 ไมม ี

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 25 นาที/ 1 ช่ัวโมง/ ................. วัน 

    6.1 บันทึกเขาระบบ ERP (รับเขาคลังครุภัณฑ) 

    6.2 บันทึกรับทรัพยสิน ERP (อางเอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจาง) 

    6.3 ลงทะเบียนทรัพยสิน 

    6.4 รวบรวมใบเบิกครุภัณฑ 

    6.5 ทําทะเบียนคุมครุภัณฑ 

 

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน  2  ฉบับ 

   7.1 ใบเบิกวัสดุ/ครุภัณฑ 

   7.2 แบบบันทึกควบคุมเลขครุภัณฑ 

 

   ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..        ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน..         ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน    

(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่           (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                ผูจัดทํา       ผูควบคุม                 ผูอนุมัต ิ
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     8.4 การจําหนายพสัดุ 

            ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

                         งานพัสดุ 

ชื่อ ………………………จารึก…………………….........  นามสกุล ...........................รูปบุญ.............................  รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  พัสดุ........................................................................... กิจกรรมหลัก การจําหนายพัสดุ………………………………………………………………..………. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ..............ปรเมษฐ................ นามสกุล ………………แสงออน…………………………….….  ตําแหนง ……………………รองคณบดีฝายบริหาร…………………………………………… 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจําหนายพัสด ุ

- หนวยนับ : ครัง้ 

- 1 ครั้ง/ปงบประมาณ 

 

2.1.1 สํารวจครุภัณฑประจําป 
สํารวจครุภัณฑประจําป รายงานหัวหนา

สวน 

4 บันทึกรายงานสํารวจ

ครุภัณฑ 

 

 

1  

2.1.2 รายงานวัสดุประจําปตอหัวหนาสวนราชการ สํารวจวัสดุประจําป รายงานหัวหนาสวน 2 บันทึกรายงานวัสดุ 15   

2.1.3 บันทึกขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบการรับ-จายพัสดุ 

ทําบันทึกขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบการรับ-จายพัสดุ 

2 บันทึกขออนุมัติแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจ

รับ-จายพัสดุ 

15 

 

 

  
2.1.4 บันทึกขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจําหนาย

พัสดุ 

บันทึกขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ

จําหนายพัสดุ 

2 บันทึกแตงตั้ง

คณะกรรมการ

จําหนายพัสดุ 

15 

 

 



378 
 

 

2.1.5 บันทึกรายงานการจําหนายตอหัวหนาสวน

ราชการ 

บันทึกรายงานการจําหนายตอหัวหนาสวน

ราชการ 

2 บันทึกรายงานการ

จําหนาย 

15 

 

 

2.1.6 รวบรวมตนเรื่องการจําหนายพัสดุท้ังหมดเขา

แฟม 

รวบรวมตนเรื่องการจําหนายพัสดุท้ังหมด

เขาแฟม 

2 แฟมตนเรื่องการ

จําหนายพัสดุท้ังหมด 

15 

 

 

รวม 15 1 1  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 5 2 14  

 

                                        ลงนาม..นายจารึก      รูปบุญ..         ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..       ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         
                                         (ตําแหนง งานพัสดุและอาคารสถานที)่              (ตําแหนง หัวหนาสํานกังาน)                            (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                                                        ผูจัดทํา                           ผูควบคุม             ผูอนุมัต ิ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจําหนายพัสดุ 

ช่ือ       นายจารึก                      นามสกุล  รูปบุญ                              รหัสเอกสาร   CIM - FP - 02 - 04 

งาน      งานพัสดุ                       กิจกรรมหลัก  การจําหนายพัสดุ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย                ช่ือ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหทราบวามีการจําหนายพัสดุที่เปนปจจุบัน ที่ไมสามารถใชงานได 

    1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน 
 

2. ขอบเขตงาน 

    การจําหนายพัสดุจะกลาวถึงการจําหนายพัสดุและแนวทางในการตรวจสอบการควบคุมครุภัณฑที่ไมสามารถนํามาใชงานไดไม

คุมกับการซอมแซม ซึ่งเปนหน่ึงในวงจรการบริหารงานพัสดุตอเน่ืองจากการดําเนินงานดานคลังพัสดุที่ไดมีการเก็บรักษาครุภัณฑ

ตรงกับทะเบียนใหกับผูใชงานตอไป 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 สํารวจครุภัณฑประจําป 

    3.2 รายงานวัสดุประจําปตอหัวหนาสวนราชการ 

    3.3 บันทึกขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายพัสดุ 

    3.4 บันทึกขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการจําหนายพัสดุ 

    3.5 บันทึกรายงานการจําหนายตอหัวหนาสวนราชการ 

    3.6 รวบรวมตนเรื่องการจําหนายพัสดุทั้งหมดเขาแฟม 
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4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน  3  หนวยงาน 

เจ้าหน้าที� จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ คณบดี/รองคณบด/ีหัวหน้าสํานักงาน อธิการบดี

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์

เริ�มตน้ 4 

สิ�นสุด4 

ไม่ถูกตอ้ง

สํารวจวัสดุประจําปี 
รายงานหัวหนา้ส่วน

ราชการ

สํารวจครุภัณฑป์ระจําปี 
รายงานหัวหนา้ส่วน

ราชการ

ทําบันทกึขออนุมัติ
แต่งตั�งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับ-จ่าย

พัสดุ

ทําบันทกึขออนุมัติ
แต่งตั�งคณะกรรมการ

จําหน่ายพัสดุ

 ถูกตอ้ง

รวบรวมตน้เรื�องการ
จําหน่ายพัสดุทั �งหมด

เขา้แฟ้ม

ทําบันทกึรายงานการ
จําหน่ายต่อหัวหนา้

ส่วนราชการ

ลงนามอนุมัติ

ลงนามอนุมัติ

ลงนามอนุมัติ

ทําการแกไ้ข

ลงนามอนุมัติ

ลงนามอนุมัติ
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    5.1 รานคา 

    5.2 งานพัสดุมหาวิทยาลัย 

    5.3 งานการเงินมหาวิทยาลัย 

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 15 นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 1 วัน 

    6.1 สํารวจครุภัณฑประจําป 

    6.2 รายงานวัสดุประจําปตอหัวหนาสวนราชการ 

    6.3 บันทึกขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายพัสดุ 

    6.4 บันทึกขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการจําหนายพัสดุ 

    6.5 บันทึกรายงานการจําหนายตอหัวหนาสวนราชการ 

    6.6 รวบรวมตนเรื่องการจําหนายพัสดุทั้งหมดเขาแฟม 

  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน  4  ฉบับ 

     7.1 บันทกึขอความรายงานพัสดุประจําป 

     7.2 คําสั่งแตงต้ังคณกรรมการ 

     7.3 บันทกึขอความรายงานการกําหนดราคา 

     7.4 บันทึกการรายงานการขายทอดตลาด 

 

ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..        ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..         ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน    

(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่           (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                ผูจัดทํา       ผูควบคุม                           ผูอนุมั
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8.5 การจัดทํารายงานพสัดุคงเหลือประจําป 

     ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

                          งานพสัดุ 

ชื่อ ………………นายจารึก………………….........  นามสกุล ...........................รูปบุญ..............................  รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  พัสดุ........................................................................... กิจกรรมหลัก การจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือประจําป......................................………. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ...........ปรเมษฐ................ นามสกุล …………………แสงออน…………………….….  ตําแหนง …………………รองคณบดีฝายบริหาร.………………………………………………… 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือ

ประจําป 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- 1 ครั้ง/ปงบประมาณ 

 

2.1.1 ตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําปปจจุบัน ตรวจนับวัสดุคงเหลือประจําปปจจุบัน 

ตรวจนับครุภัณฑ ท่ี ใช อ ยู จ ริ งตรงตาม

ทะเบียนคุมครุภัณฑ 

    1 บัญชีวัสดุและทะเบียน

ครุภัณฑท่ีถูกตอง 

  1  

 

 

 

 

2.1.2 รายงานผลการตรวจนับตอหัวหนาสวน

ราชการ 

รายงานผลการตรวจนับตอหัวหนาสวน

ราชการ 

    1 บันทึกรายงานผลการ

ตรวจนับ รายงานพัสดุ

คงเหลือประจําป 

15   

รวม 15  1  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 15  2  

 

                                 ลงนาม..นายจารึก      รูปบุญ..         ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..       ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         
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                                         (ตําแหนง งานพัสดุและอาคารสถานที)่              (ตําแหนง หัวหนาสํานกังาน)                            (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                                                        ผูจัดทํา                           ผูควบคุม             ผูอนุมัต ิ                            
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือประจําป 

ช่ือ       นายจารึก                      นามสกุล  รูปบุญ                              รหัสเอกสาร   CIM - FP - 02 - 05 

งาน      งานพัสดุ                       กิจกรรมหลัก การจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือประจําป 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย                ช่ือ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําป 

1.2 เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติและกระบวนการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําป 

   1.3 เพ่ือใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขตงาน 

เพ่ือตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดต้ังแตวันที่  1  ตุลาคมปกอนจนถึงวันที่ 30  กันยายน  ปปจจุบัน  และตรวจนับพัสดุประเภทที่

คงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดน้ัน 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 ตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําปปจจุบัน 

    3.2 รายงานผลการตรวจนับตอหัวหนาสวนราชการ 

 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน  2 หนวยงาน 

    5.1 งานพัสดุมหาวิทยาลัย 

    5.2 งานการเงินมหาวิทยาลัย 

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 15 นาที/ ................ ช่ัวโมง/ 1 วัน  

    6.1 ตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําปปจจุบัน 

    6.2 รายงานผลการตรวจนับตอหัวหนาสวนราชการ 

 

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน  1  ฉบับ 

   7.1 บันทึกขอความรายงานพัสดุประจําป  1  ฉบับ 

 

      

ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..        ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..         ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน    

(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่           (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                ผูจัดทํา               ผูควบคุม             ผูอนุมัติ

จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ คณบดี/รองคณบด/ีหัวหน้าสํานักงาน

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์

เริ�มตน้ 5 

รายงานผลการตรวจนับ
ต่อหัวหนา้ส่วนราชการ

ไม่ถูกตอ้ง ทําการแกไ้ข

ลงนามอนุมัติ

สิ�นสุด5 

อนุมัติ

ไม่อนุมัติถูกตอ้ง

ตรวจนับวัสดุคงเหลอื
ประจําปีปัจจุบันตรวจนับ
ครุภัณฑท์ ี�ใชอ้ยู่จรงิตรง
ตามทะเบยีนคุมครุภัณฑ์
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8.6 การขึ้นทะเบียนผูขาย 

ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

                            งานพัสดุ 

ชื่อ ………………………นายจารึก…………………………….........  นามสกุล .....................รูปบุญ......................................  รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  พัสดุ........................................................................... กิจกรรมหลัก การขึ้นทะเบียนผูขาย..................................................................………. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ............ปรเมษฐ....................... นามสกุล …………………แสงออน…………………….….  ตําแหนง ………………รองคณบดีฝายบริหาร…………..………………………………………………… 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การขึ้นทะเบียนผูขาย 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติยอนหลัง  1 ป 

 

2.1.1 บันทึกทะเบียนเจาหนี้ในระบบ ERP (ผูขาย

รายใหม) 

บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม

ทะเบียนเจาหนี้ (จะไดผูขายรายใหม) 

   105 ผูขายรายใหมในระบบ 

ERP 

15    

รวม 15    

รวมระยะเวลาทั้งหมด 15 4 4  

 

                                           ลงนาม..นายจารึก      รูปบุญ..         ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..         ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         
                                         (ตําแหนง งานพัสดุและอาคารสถานที)่                (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                            (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 
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                                                        ผูจัดทํา                           ผูควบคุม             ผูอนุมัต ิ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การขึ้นทะเบียนผูขาย 

ช่ือ       นายจารึก                      นามสกุล  รูปบุญ                              รหัสเอกสาร  CIM - FP - 02 - 06 

งาน      งานพัสดุ                       กิจกรรมหลัก การขึ้นทะเบียนผูขาย 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย                ช่ือ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหทราบวามีผูขายรายใหม 

    1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน 

2. ขอบเขตงาน 

    มีผูขายรายใหมในระบบ ERP  

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 บันทึกทะเบียนเจาหน้ีในระบบ ERP (ผูขายรายใหม) 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน  1 หนวยงาน 

    5.1 บริษัท/หจก./รานคา 

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 15 นาที/ ................ ช่ัวโมง/ ................. วัน  

   6.1 บันทึกทะเบียนเจาหน้ีในระบบ ERP (ผูขายรายใหม) 

     

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน  1  ฉบับ 

   7.1 เอกสารขอมูลบริษัท/หจก./รานคา 

  ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..        ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน..         ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน       

(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่           (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                ผูจัดทํา               ผูควบคุม             ผูอนุมัติ 

จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์

เริ�มตน้ 6

จะไดผู้ข้ายรายใหม่ใน
ระบบ ERP

บันทกึขอ้มูลเขา้ระบบ 
ERP ในหนา้โปรแกรม

ทะเบยีนเจา้หนี�

ส ิ�นสุด 6
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8.7 การจัดทําแผนจัดซื้อครภัุณฑประจําป 

                     ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

      งานพสัดุ 

ชื่อ ……………………นายจารึก………………………….........  นามสกุล ....................รูปบุญ.................................  รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  พัสดุ........................................................................... กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนจัดซ้ือครุภัณฑประจําป.........................................………. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ .........ปรเมษฐ....................... นามสกุล …………………แสงออน…………………………….….  ตําแหนง ……………รองคณบดีฝายบริหาร………..………………………………………………… 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดทําแผนจัดซ้ือครุภัณฑ

ประจําป 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- 1 ครั้ง / ปงบประมาณ 

 

 

2.1.1 สํารวจความตองการจัดซ้ือครุภัณฑกอน

ปงบประมาณ 

สาขาวิชา / ฝายงาน ประชุมเพ่ือสํารวจ

ความตองการท่ีจะจัดซ้ือครุภัณฑ 

9 บันทึกผลการประชุม   1  

 

 
2.1.2 แจงความประสงคท่ีจะซ้ือครุภัณฑ แจงความประสงคท่ีจะขอซ้ือครุภัณฑ 9 บันทึกใบแจงความ

ประสงค 

20   

2.1.3 จัดทําคําขอเพ่ือกําหนดงบประมาณประจําป

ในหมวดรายจายครุภัณฑ (อางอิงจากราคา

มาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ) 

จัดทําคําขอเพ่ือกําหนดงบประมาณประจําป

ในหมวดรายจายครุภัณฑ (อางอิงจากราคา

มาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ) 

1 แบบฟอรมคําขอเพ่ือ

กําหนดงบประมาณ

ครุภัณฑ 

20   

2.1.4 ประสานกับฝายแผนเพ่ือดําเนินงานตามแผน

ท่ีต้ังไว 

ติดตามประสานกับฝายแผนเพ่ือดําเนินงาน

ตามแผนท่ีตั้งไวในปงบประมาณนัน้ 

1 แผนการจัดซ้ือ

ครุภัณฑประจําป 

15   
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รวม 55  1  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 35 3 9  

 

 

                                       ลงนาม..นายจารึก      รปูบุญ..         ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..         ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         
                                         (ตําแหนง งานพัสดุและอาคารสถานที)่                (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                            (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                                                        ผูจัดทํา                           ผูควบคุม             ผูอนุมัต ิ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนจัดซื้อครุภัณฑประจําป 

ช่ือ       นายจารึก                      นามสกุล  รูปบุญ                              รหัสเอกสาร   CIM - FP - 02 - 07 

งาน      งานพัสดุ                       กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนจัดซื้อครุภัณฑประจําป 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย                ช่ือ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใชสําหรับการติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อครุภัณฑตรงตามแผนประจําปที่ต้ังไวและการใชจายงบประมาณ

ตลอด 

ปงบประมาณ 

    1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน 

2. ขอบเขตงาน 

แผนจัดซื้อครุภัณฑประจําปน้ันๆ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 สํารวจความตองการจัดซื้อครุภัณฑกอนปงบประมาณ 

    3.2 แจงความประสงคที่จะซื้อครุภัณฑ 

    3.3 จัดทําคําขอเพ่ือกําหนดงบประมาณประจําปในหมวดรายจายครุภัณฑ (อางอิงจากราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก  

งบประมาณ) 

    3.4 ประสานกับฝายแผนเพ่ือดําเนินงานตามแผนที่ต้ังไว 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน  -  หนวยงาน 

    5.1 ไมม ี

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 55 นาที/ ................ ช่ัวโมง/ 1 วัน 

    6.1 สํารวจความตองการจัดซื้อครุภัณฑกอนปงบประมาณ 

    6.2 แจงความประสงคที่จะซื้อครุภัณฑ 

    6.3 จัดทําคําขอเพ่ือกําหนดงบประมาณประจําปในหมวดรายจายครุภัณฑ (อางอิงจากราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก  

งบประมาณ) 

    6.4 ประสานกับฝายแผนเพ่ือดําเนินงานตามแผนที่ต้ังไว 

  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ 

    7.1 แบบฟอรมความตองการวัสดุ/ครุภัณฑ 

    7.2 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ 

 

 

บุคลากร/อาจารย์ จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ คณบดี/รองคณบด/ีหัวหน้าสํานักงาน

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์

เริ�มตน้ 7 

จัดทําคําขอเพื�อ
กําหนดงบประมาณ
ประจําปีในหมวด
รายจ่ายครุภัณฑ ์ตาม

ตดิตามประสานกับฝ่าย
แผนเพื�อดําเนนิงานตาม

แผนที�ตั �งไวใ้น
ปีงบประมาณนั�นๆ

สิ�นสุด 7 

สาขาวชิา/ฝ่ายงาน
ประชุมเพื�อสํารวจความ
ตอ้งการที�จะซื�อครุภัณฑ์

บันทกึแจง้ความ
ประสงคท์ ี�จะขอซื�อ
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  ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..        ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน..         ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน       

(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่           (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                ผูจัดทํา               ผูควบคุม             ผูอนุมัติ
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8.8 การจัดทําทะเบียนประวัติครุภัณฑ 

         ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

                          งานพสัดุ 

ชื่อ ………………………นายจารึก……………………….........  นามสกุล ..............รูปบุญ...........................  รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  พัสดุ........................................................................... กิจกรรมหลัก การจัดทําทะเบียนประวัติครุภัณฑ...............................................………. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ..........ปรเมษฐ....................... นามสกุล ……………แสงออน………………….….  ตําแหนง ……………รองคณบดีฝายบริหาร…..………………………………………………… 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดทําทะเบียนประวัติการ

ซอมครุภัณฑ 

- หนวยนับ : รายการ 

- สถิติยอนหลัง  1 ป 

 

2.1.1 รวบรวมบันทึกการขออนุญาตซอม / ซอมครั้ง

ท่ี  

เก็บรวบรวมบันทึกการขออนุญาตซอม 

รายละเอียดการซอม 

25 บันทึกการแจงซอม 15 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 แจงผูประกอบการจัดทําใบเสนอราคา ประสานงานผูประกอบการเพ่ือจะขอใบ

เสนอราคา 

25 ใบเสนอราคา 10 

 

 

2.1.3 กรอกรายงานขอซ้ือ / ขอจาง บันทึกแบบฟอรมรายงานขอซ้ือ/ขอจาง 25 แบบฟอรมรายงานขอ

ซ้ือ/ขอจาง 

15   

2.1.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERP (PR) ใบขอ

อนุญาตซ้ือ / จาง /ลงนาม ระบุซอมครั้งท่ี  

บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม

ใบขออนุญาตซ้ือ/จาง PR 

25 ใบขออนุญาตซ้ือ/จาง 

PR ในระบบERP 

15   

2.1.5 แนบหนังสือสั่งซ้ือสั่งจางกรณี วงเงินเกิน พิมพใบสั่ ง ซ้ือ/สั่ งจาง ตามรูปแบบของ

กรมบัญชีกลาง กรณีเกิน 10,000.- 

15 หนังสือสั่งซ้ือ/สั่งจาง 10   
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10,000.- บาท /ลงนาม 

2.1.6 ผูประกอบการสงของ ดําเนินการซอมเสร็จ

เรียบรอยแลว 

ประสานงานผูประกอบการสงของ 25 ใบสงของ / ใบแจงหนี้ 10   

2.1.7 บันทึกเขาระบบ ERP (RE) ใบตรวจรับ/

กรรมการตรวจรับลงนาม 

บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม

ใบตรวจรับ RE 

25 ใบตรวจรับ RE ใน

ระบบERP 

10   

2.1.8 บันทึกเขาระบบ ERP (US) ใบเบิกจาย / ลง

นาม 

บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม

ใบเบิกจาย US 

25 ใบเบิกจาย US  ใน

ระบบERP 

10   

2.1.9 ตรวจสอบความถูกตองของฎีกา ตรวจสอบความถูกตองของฎีกาทุกใบอีกครั้ง 25 ความถูกตองของฎีกา

ตอ 1 เรื่อง 

10   

2.1.10 บันทึกในเอกสารสงเบิกจายการเงิน บันทึกในเอกสารสงเบิกจายการเงิน 25 เอกสารการสงเบิก

การเงินฎีกาท่ีถูกตอง 

10   

2.1.11แยกเอกสารการซอมท่ีเบิกจายเรียบรอย

แลวแตละหนวยงาน/สาขาเขาแฟมตามประวัติการ

ซอม 

เม่ือเบิกจายเสร็จเรียบรอยแลวถายสําเนา

การซอมแยกเขาแฟมแตละหนวยงาน 

25 แฟมประวัติการซอม

ครุภัณฑแตละ

หนวยงาน 

20   

รวม 15 2   

รวมระยะเวลาทั้งหมด 5 2 8  

 

                                       ลงนาม..นายจารึก      รปูบุญ..            ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..           ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         
                                         (ตําแหนง งานพัสดุและอาคารสถานที)่                (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                            (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                                                        ผูจัดทํา                           ผูควบคุม             ผูอนุมัต ิ 
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คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดทําทะเบียนประวัติครุภัณฑ 

ช่ือ       นายจารึก                      นามสกุล  รูปบุญ                              รหัสเอกสาร   CIM - FP - 02 - 08 

งาน      งานพัสดุ                       กิจกรรมหลัก การจัดทําทะเบียนประวัติครุภัณฑ 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย                ช่ือ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือใหทราบวามีการจัดทําทะเบียนประวัติครุภัณฑครบถวนเปนปจจุบัน และมีการตรวจสอบพัสดุประจําป ณ วันสิ้น

ป   หากมีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพฯ มีการซอมแซมหรือไม 

    1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน 

2. ขอบเขตงาน 

    การจัดทําทะเบียนประวัติครุภัณฑจะกลาวถึงการจัดทําทะเบียนประวัติครุภัณฑและแนวทางในการตรวจสอบการควบคุม

ครุภัณฑที่ไมสามารถนํามาใชงานไดไมคุมกับการซอมแซม ซึ่งเปนหน่ึงในวงจรการบริหารงานพัสดุตอเน่ืองจากการดําเนินงาน

ดานครุภัณฑ 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 รวบรวมบันทึกการขออนุญาตซอม / ซอมครั้งที่ 

    3.2 แจงผูประกอบการจัดทําใบเสนอราคา 

    3.3 กรอกรายงานขอซื้อ / ขอจาง 

    3.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERP ในหนาโปรแกรมใบขออนุญาตซื้อ/จาง/ลงนาม (PR) ระบุซอมครั้งที่ 

    3.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจางกรณี วงเงินเกิน 10,000.-บาท /ลงนาม 

    3.6 ประสานผูประกอบการสงของ ดําเนินการซอมเสร็จเรียบรอยแลว 

    3.7 บันทึกเขาระบบERP ในหนาโปรแกรมใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม (RE) 

    3.8 บันทึกเขาระบบERP ในหนาโปรแกรมใบเบิกจาย/ลงนาม (US) 

    3.9 ตรวจสอบความถูกตองของฎีกา 

    3.10 บันทึกเลข(US)สงเบิกจายการเงินมหาวิทยาลัยฯ 

    3.11แยกเอกสารการซอมที่เบิกจายเรียบรอยแลวแตละหนวยงาน / สาขา เขาแฟมตามประวัติการซอม 
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4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มีจํานวน  1  หนวยงาน 

    5.1 งานพัสดุมหาวิทยาลัย 

เจ้าหน้าที� / อาจารย์ จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ ผู้ประกอบการ คณะกรรมการตรวจรับ คณบดี/รองคณบด/ีหัวหน้าสํานักงาน  กองคลัง

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์

เริ�มตน้ 8

เก็บรวบรวมบันทกึการ
ขออนุญาตซ่อม 

รายละเอยีดการซ่อม/
ซ่อมครั�งท ี�

ตรวจสอบ

ทําการประมวลผลใน
ระบบ ERP

ไม่ถูกตอ้ง

พิมพ์เอกสารส่งเบกิจ่าย
การเงนิมหาวทิยาลัย

สิ�นสุด 8

บันทกึขอ้มูลใบขอ
อนุญาตซื�อ / จา้ง  PR ใน

ระบบ ERP 

ถูกตอ้ง

ไม่ถูกตอ้ง

ประสานงาน
ผูป้ระกอบการเพื�อขอใบ

เสนอราคา

จัดทําใบเสนอราคา

กรอกรายงานขอซื�อ/ขอ
จา้ง

พิมพ์ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้ง
ตามรูปแบบของ
กรมบัญชกีลาง

ประสานงาน
ผูป้ระกอบการส่งของ

จัดทําใบส่งของ 
ใบกํากับภาษี/ใบแจง้หนี� 

ใบเสร็จรับเงนิ

บันทกึขอ้มูลเขา้ระบบ 
ERP ในหนา้โปรแกรมใบ

ตรวจรับ (RE)

บันทกึขอ้มูลเขา้ระบบ 
ERP ในหนา้โปรแกรมใบ

เบกิจ่าย (US)

ลงนาม
ตรวจรับ

ตรวจสอบ
ลงนาม

เมื�อเบกิจ่ายเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ถ่ายสําเนา
การซ่อมแยกเขา้แฟ้มแต่

ละหน่วยงาน
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6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 15 นาที/ 2 ช่ัวโมง/ ................. วัน  

    6.1 รวบรวมบันทึกการขออนุญาตซอม / ซอมครั้งที่ 

    6.2 แจงผูประกอบการจัดทําใบเสนอราคา 

    6.3 กรอกรายงานขอซื้อ / ขอจาง 

    6.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERP ในหนาโปรแกรมใบขออนุญาตซื้อ/จาง/ลงนาม (PR) ระบุซอมครั้งที่ 

    6.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจางกรณี วงเงินเกิน 10,000.-บาท /ลงนาม 

    6.6 ประสานผูประกอบการสงของ ดําเนินการซอมเสร็จเรียบรอยแลว 

    6.7 บันทึกเขาระบบERP ในหนาโปรแกรมใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม (RE) 

    6.8 บันทึกเขาระบบERP ในหนาโปรแกรมใบเบิกจาย/ลงนาม (US) 

    6.9 ตรวจสอบความถูกตองของฎีกา 

    6.10 บันทึกเลข(US)สงเบิกจายการเงินมหาวิทยาลัยฯ 

    6.11แยกเอกสารการซอมที่เบิกจายเรียบรอยแลวแตละหนวยงาน / สาขา เขาแฟมตามประวัติการซอม 
 

 

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ 

    7.1 รายการทะเบียนคุม 

 

 

  ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..        ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลบีบัวบาน..         ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน       

(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่           (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                ผูจัดทํา               ผูควบคุม             ผูอนุมัติ
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       8.9 การตรวจสอบสัญญาเชารถ/สัญญาจาง 

ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

                          งานพสัดุ 

ชื่อ ……………นายจารึก……………….........  นามสกุล .....................รูปบุญ.............................  รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  พัสดุ........................................................................... กิจกรรมหลัก การตรวจสอบสัญญาเชารถ/สัญญาจาง.......................................………. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ............นายปรเมษฐ............. นามสกุล ………………แสงออน……………………….….  ตําแหนง …………………รองคณบดีฝายบริหาร……………………………………………… 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การตรวจสอบสัญญาเชารถ/

สัญญาจาง 

- หนวยนับ : สัญญา 

- สถิติยอนหลัง  1 ป 

 

2.1.1 รับสัญญาเชารถจากผูจัดทําโครงการ รับสัญญาเชารถจากผูจัดทําโครงการ 19 สัญญาเชารถ 5    

 

 

 

 

2.1.2 ตรวจสอบความถูกตองของสัญญา ตรวจสอบความถูกตองของสัญญา เอกสาร

ประกอบสัญญา 

19 ความถูกตองของ

สัญญา 

10   

2.1.3 ลงนามพรอมเสนอผูบริหารลงนาม ลงนามผูตรวจพรอมเสนอผูบริหารลงนาม 19  2   

2.1.4 นําคืนเจาของโครงการ เม่ืออนุมัติแลวสงคืนเจาของโครงการ 19 สัญญาเชารถท่ีถูกตอง

ของโครงการนั้นๆ 

10   

รวม 27    

รวมระยะเวลาทั้งหมด 9 1 1  

 



403 
 

 

                                       ลงนาม..นายจารึก      รปูบุญ..            ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..           ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         
                                         (ตําแหนง งานพัสดุและอาคารสถานที)่                (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                            (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                                                        ผูจัดทํา                          ผูควบคุม                          ผูอนุมัต ิ 



404 
 

 

 

  คูมือการปฏบิัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การตรวจสอบสัญญาเชารถ/สัญญาจาง 

ช่ือ       นายจารึก                      นามสกุล  รูปบุญ                              รหัสเอกสาร   CIM - FP - 02 - 09 

งาน      งานพัสดุ                       กิจกรรมหลัก การตรวจสอบสัญญาเชารถ/สัญญาจาง 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย                ช่ือ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 เพ่ือความถูกตองของสัญญา เอกสารประกอบครบถวนตามสัญญา 

    1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน 

2. ขอบเขตงาน 

   2.1 สัญญาเชารถ/สัญญาจาง ที่ถูกตอง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 รับสัญญาเชารถ/สัญญาจาง จากผูจัดทําโครงการ 

    3.2 ตรวจสอบความถูกตองของสัญญา 

    3.3 ลงนามพรอมเสนอผูบริหารลงนาม 

    3.4 นําคืนเจาของโครงการ 
 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน มจีํานวน  1  หนวยงาน 

   5.1 บริษัทผูใหเชารถ 

 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 27 นาที/ ................ ช่ัวโมง/ ................. วัน  

    6.1 รับสัญญาเชารถ/สัญญาจาง จากผูจัดทําโครงการ 

    6.2 ตรวจสอบความถูกตองของสัญญา 

    6.3 ลงนามพรอมเสนอผูบริหารลงนาม 

    6.4 นําคืนเจาของโครงการ 

 

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ 

    7.1 สญัญาเชารถ 

 

ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..        ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..         ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน       

(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่           (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                ผูจัดทํา               ผูควบคุม             ผูอนุมัติ 

บุคลากร/อาจารย์ จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ คณบดี  กองคลัง

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์

เริ�มตน้ 9

ไม่ถูกตอ้ง

ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของสัญญา เอกสาร

ประกอบสัญญา

ลงนามผูต้รวจ
เสนอผูบ้รหิาร

ลงนาม

สิ�นสุด 9

ถูกตอ้ง

รับสัญญาเช่ารถจาก
ผูจั้ดทําโครงการ

ลงนาม

ออกเลขสัญญา นําคนื
เจา้ของโครงการ
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8.10 การแจงซอมขอมูลออนไลน 

 

ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

                     งานอาคารและสถานที ่

ชื่อ ……………………นาจารึก………………….........  นามสกุล ........................รูปบุญ............................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย บริหารงานท่ัวไป............................................................  งาน  งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การแจงซอมขอมูลออนไลน…………………….………………….. 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ...............ปรเมษฐ................ นามสกุล ………………แสงออน….…………….  ตําแหนง ……………………รองคณบดีฝายบริหาร..………………………………. 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 การแจงซอมขอมูลออนไลน 

- หนวยนับ : ครัง้ 

- สถิติ  ยอนหลัง 6 เดือน 

 

2.1.1 กรอกแบบฟอรมการแจงซอม - กรอกแบบฟอรมการแจงซอม 23 ขอมูลการแจงซอม 2    

 

 

2.1.2 เขาเวป็ไซตแจงซอมออนไลน  20  2   

2.2.3 แจงปญหาในระบบ  20  3   

2.2.4 ติดตามงานในระบบ  23  2   

2.2.5 จัดเก็บเอกสารเขาแฟม - จัดเก็บเอกสารเขาแฟมเพ่ือเปนขอมูล 

และสถิติในการแจงซอม 

23 ขอมูลการแจงซอม 2   

รวม 11    

รวมระยะเวลาทั้งหมด  4   
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                                         ลงนาม..นายจารึก      รูปบุญ..            ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..           ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสงออน....         
                                         (ตําแหนง งานพัสดุและอาคารสถานที)่                (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                            (ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหาร) 

                                                        ผูจัดทํา                          ผูควบคุม                          ผูอนุมัต ิ



15 
 

 

    

          คูมอืการปฏบิัตงิาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การแจงซอมออนไลน   

ช่ือ       นายจารึก                      นามสกุล  รูปบุญ                              รหัสเอกสาร  CIM - GA - 05 - 01 

งาน      งานอาคารสถานที่             กิจกรรมหลัก  การแจงซอมออนไลน   

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย                ช่ือ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน         ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 

 

1. วัตถุประสงค 

   1.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรภายใน 

   1.2 มีอุปกรณพรอมใชงาน 

2. ขอบเขตงาน 

    2.1 การใหบริการบุคลากรในการแจงซอมออนไลนท เพ่ือใหมีวัสดุครุภัณฑพรอมใชงานอยูเสมอ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 กรอกแบบฟอรมการแจงซอม 

    3.2 เขาเวปแจงซอมออนไลน 

    3.3 แจงปญหาในระบบ 

    3.4 ติดตามงานในระบบ 

    3.5 จัดเก็บเอกสารเขาแฟม      

 

 

 

 

4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีจํานวน  1 หนวยงาน 

     5.1 กองกลางมหาวิทยาลัย 

    

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 11 นาที/ - ช่ัวโมง/ -  วัน 

    6.1 กรอกแบบฟอรมการแจงซอม 

    6.2 เขาเวปแจงซอมออนไลน 

    6.3 แจงปญหาในระบบ 

    6.4 ติดตามงานในระบบ 

    6.5 จัดเก็บเอกสารเขาแฟม      

  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน  1 ฉบับ 

   7.1 แบบฟอรมการแจงออนไลน 

 

ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..        ลงนาม ...นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน..         ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ  แสง

ออน       (ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่           (ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)                        (ตําแหนง  รอง

คณบดีฝายบริหาร) 

                ผูจัดทํา               ผูควบคุม             ผูอนุมัติ 

เจ้าหน้าที�ฝ่ายอาคาร หัวหน้าสํานักงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดี กองกลาง

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ)์

เริ�มต้น 

กรอกแบบฟอร์มการแจง้ซ่อม

แจง้ปัญหาในระบบ

สิ �นสุด 

เขา้เว็ปไซตแ์จง้ซ่อมออนไลน์

ตดิตามงานในระบบ

จัดเก็บเอกสารเขา้แฟ้ม

รับทราบ
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ภาคผนวก 

ก. แบบฟอรม 
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ใบพรรณนาหนาท่ีงาน Job Description (JD) 
 

   งาน ………………………………………………………………… 

ชื่อ .............................................................................. นามสกุล ......................................................................   รหัสเอกสาร  JD - _ _ - _ _ - _ _ 

ฝาย .............................................................................งาน ..............................................................................   สรุปมีกิจกรรมหลัก ............................... กิจกรรม 

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ .................................................................. นามสกุล ...........................................   ตําแหนง .............................................................. 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 .......................................................................................................................................................................................... 

     1.2 .......................................................................................................................................................................................... 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช 

สัดสวน 
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. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 

หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ เรื่องที่ตองติดตอ ความถี่ 

3.1   

3.2   

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน 

รหั

ส

หน

วย

งา

 

 

รหั

ส

ฝา

 

 

งา

น 

EN
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4.1 คุณวุฒิการศึกษา 

4.2 ประสบการณทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วนั 

 

 ลงนาม .................................................................             ลงนาม .................................................................   ลงนาม ...................................................................... 

ตําแหนง ................................................................    ตําแหนง .............................................................   ตําแหนง ................................................................... 

             ผูจัดทํา                      ผูควบคุม                                                                       ผูอนุมัต ิ 
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แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 

 

ช่ือ .............................................................. นามสกุล ............................................................................................ 

ฝาย ..................................................... ตําแหนง ............................................................................................. 

หนวยงาน ........................................................................................................................................................ 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

1. งาน ................................................................................ 

 1.1 กิจกรรมหลัก ...........................................................................................................................................  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ........ ช่ัวโมง/ .......... วัน 

 1.2 กิจกรรมหลัก ..........................................................................................................................................  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ........ ช่ัวโมง/ .......... วัน 
 

2. งาน ................................................................................ 

 2.1 กิจกรรมหลัก ......................................................................................................................................  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาท/ี ........ ช่ัวโมง/ .......... วัน 

 2.2 กิจกรรมหลัก .........................................................................................................................................  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ........ ช่ัวโมง/ .......... วัน 
 

 

3. งาน ............................................................................ 

 3.1 กิจกรรมหลัก ...........................................................................................................................................  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ........ ช่ัวโมง/ .......... วัน 

 3.2 กิจกรรมหลัก ..........................................................................................................................................  

 ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ........ ช่ัวโมง/ .......... วัน 
 

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป)  จํานวน .......... นาที/ ......... ช่ัวโมง/ .......... วัน 

 

เอกสารที่ตองแนบ : ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD) 

 

ลงนาม .............................................          ลงนาม ...........................................             ลงนาม ......................................... 

ตําแหนง ........................................      ตําแหนง ..........................................   ตําแหนง ....................................... 

                  ผูจัดทํา                ผูควบคุม                                             ผูอนุมัต ิ 
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แบบฟอรมสรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิม่ใหม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 

 

ลําดับ หนวยงาน ตําแหนง ระดับ 

จํานวน

บุคลากรที่

พ่ึงมี 

บุคลากรที่มีอยูปจจุบัน ตําแหนงเพ่ิมใหม 

ขาราช 

การ 

ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน

ประจํา 

พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน

ชั่วคราว 
รวม เพ่ิม ลด 

เพ่ิมในป 

2559 2560 2561 2562 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

รวม              
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก.....................................................  

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

งาน ....................................................................กิจกรรมหลัก ..........................................................................................................    

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ............................................ นามสกุล .......................................  ตําแหนง .................................... 

แกไขครั้งท่ี .................................................... วันท่ีแกไข .................................................. วันประกาศใช .................................... 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 .................................................................................................................................. 

    1.2 .................................................................................................................................. 
 

2. ขอบเขตงาน 

    2.1 .................................................................................................................................. 

    2.2 .................................................................................................................................. 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง/รายละเอียด) 

 3.1 ......................................................................................................................................................................................... 

 3.2 ......................................................................................................................................................................................... 
 

4. ผังกระบวนการ (Flow Chart) 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น มีจํานวน ................................ หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ........................................  

 

ลงนาม ..................................................   ลงนาม ......................................................   ลงนาม .............................................. 

 

 

 

 

 

 

รหั

ส

หน

วย

งา

 

 

รหั

ส

ฝา

 

 

งา

น 

EN
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ตําแหนง ..............................................    ตําแหนง .....................................................  ตําแหนง ............................................. 

             ผูจัดทํา               ผูควบคุม                                           ผูอนุมัติ 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 

SOP .................................................................. 

ชื่อ ............................................................ นามสกุล .................................................... รหัสเอกสาร  SOP - _ _ - _ _ - _ _  

ฝาย ................................................................................งาน ..........................................................................................................    

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ............................................ นามสกุล .......................................  ตําแหนง .................................... 

แกไขครั้งท่ี .................................................... วันท่ีแกไข .................................................. วันประกาศใช .................................... 
 

1. วัตถุประสงค 

    1.1 .................................................................................................................................. 

    1.2 .................................................................................................................................. 
 

2. ขอบเขตงาน 

    2.1 .................................................................................................................................. 

    2.2 .................................................................................................................................. 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดของงานนั้นๆ 

 3.1 ......................................................................................................................................................................................... 

 3.2 ......................................................................................................................................................................................... 
 

4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น มีจํานวน ................................ หนวยงาน 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน  

 

 

 

 

 

 

รหั

ส

หน

วย

งา

 

 

รหั

ส

ฝา

 

 

งา

น 
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7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ........................................  

 

ลงนาม ..................................................   ลงนาม ......................................................   ลงนาม .............................................. 

ตําแหนง ..............................................    ตําแหนง .....................................................  ตําแหนง ............................................. 

             ผูจัดทํา               ผูควบคุม                                           ผูอนุมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ข. คณะผูจัดทํา 
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คณะผูจัดทํา 

 

 
1. นางสาวสุภาพ            พฤฒิสาริกร 

2. นายตรีวนัส      กอนทองคาํ 

3. นายชอม  สุกปลัง่ 

4. นายสมคิด  ปดสาคํา 

5. นางสาวรชันีวรรณ สุจริต 

6. นางสาวกนกศรี  อูไทย 

7. นายจารึก  รูปบุญ 

8. วาที่ ร.ต.หญงิ บุญญาดา พาหาสิงห 
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