
 

 

  

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2563) 
ประกาศใช้ ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 

               คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

กระบวนการ 
งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี 



 

ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญ (Agenda) นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 
3) นิยามศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม 
และใหม่) 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญ (Agenda) 
 

 
 

             คณะผู้จัดท า 
      2 มกราคม 2563  
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

1. วัตถปุระสงค์  
    
 1.1 เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญ (Agenda) 
 1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ด าเนินงานตามแบบฟอร์มเก็บข้อมูลและขอบเขตที่รับผิดชอบและเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 1.3 เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด าเนินงานโครงการวาระส าคัญ (Agenda) และบุคคลทั่วไปที่
สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจในแผนงานโครงการประจ าปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน บัญชีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างถูกต้อง 
 1.4 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด าเนินงานโครงการวาระส าคัญ (Agenda) และ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 1.5 เพ่ือให้บุคลากรที่มีความสนใจสามารถน าการปฏิบัติงานนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบของตนเองให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป   
   
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน จ านวน 7 ขั้นตอน คือ เข้าร่วมประชุม
รับนโยบายและร่วมก าหนดโครงการส าคัญประจ าปี (Agenda) จัดท าแผนงานโครงการวาระส าคัญ
ประจ าปี (Agenda) ระดับหน่วยงาน ด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ระดับ
หน่วยงาน การติดตามการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ระดับหน่วยงาน ประเมินความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) และเข้าร่วมประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)  
   
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

โครงการ หมายถึง กระบวนการท างานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม ซึ่งมีการ
ท าโครงการเป็นไปตามล าดับ และการท างานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยจะต้องมีการ
ก าหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จ ากัด การด าเนินงานโครงการจะต้องมีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

โครงการ มีหน้าที่ท าการบริหารงาน กิจกรรมต่างๆ ให้ เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

โครงการวาระส าคัญประจ าปี หมายถึง โครงการที่ต้องด าเนินงานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรม
หลายๆ กิจกรรมที่ส าคัญประจ าปีซึ่งต้องมกีารท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

1. ก าหนดโครงการส าคัญประจ าปี (Agenda)  
2. จัดท าแผนงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ระดับ
หน่วยงาน  
3. การติดตามการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี 
(Agenda)  
4. ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการวาระส าคัญ
ประจ าปี (Agenda)  
5. เข้าร่วมประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการวาระ
ส าคัญประจ าปี (Agenda) โดยหน่วยงานเจ้าภาพ 

 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 
ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : กองนโยบายและแผน ด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี
ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ผู้รับบริการ : หน่วยงานภายในส านักศิลปะฯ ทิศทางการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญ
ประจ าปี 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ความส าเร็จของการจัดโครงการวาระส าคัญ
ประจ าปี 

คู่ความร่วมมือ : กองนโยบายและแผน ผลการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญ
ประจ าปี 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  
ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 
ผู้เรียน/ผู้รับ 

บริการ 
ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

การด าเนินงานตาม
งานโครงการวาระ
ส าคัญประจ าปี 

กอง
นโยบาย
และแผน 

หน่วยงาน
ภายในส านัก

ศิลปะฯ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวน
สวนสุนันทา 

กอง
นโยบาย
และแผน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 
5 ปี (2560 – 2564) 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

2563 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

 
 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 7.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure : QWP 
  7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 

 



 

 4 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

  7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่) 
   

 
 
 

 



 

 6 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
  

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

ค าจ ากัดความ 
โครงการ หมายถึง กระบวนการท างานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม ซึ่งมีการ

ท าโครงการเป็นไปตามล าดับ และการท างานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยจะต้องมีการ
ก าหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จ ากัด การด าเนินงานโครงการจะต้องมีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ
โครงการ มีหน้าที่ท าการบริหารงาน กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

โครงการวาระส าคัญประจ าปี หมายถึง โครงการที่ต้องด าเนินงานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรม
หลายๆ กิจกรรมที่ส าคัญประจ าปีซึ่งต้องมีการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. เข้าร่วมประชุมรับ
นโยบายและร่วม
ก าหนดโครงการ
ส าคัญประจ าปี 
(Agenda) 

1 วัน 
3 ชั่ว่โมง 
55 นาที 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายวาระ
ส าคัญประจ าปี (Agenda) 

2. นโยบายวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 
ของหน่วยงาน 

3. บันทึกข้อความเผยแพร่นโยบาย 
4. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. สรุปโครงการส าคัญประจ าปี (Agenda) 

ของหน่วยงาน 
6. เอกสารน าเสนอวาระคณะกรรมการ

ประจ า 
7. เอกสารเผยแพร่โครงการ 

2. จัดท าแผนงาน
โครงการวาระส าคัญ
ประจ าปี      
(Agenda) ระดับ
หน่วยงาน 

1 วัน 
2 ชั่วโมง 
5 นาท ี

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. นโยบายวาระส าคัญประจ าป ี(Agenda) ของ
หน่วยงาน 

2. โครงการส าคัญประจ าปี (Agenda) ของ
หน่วยงานที่จะด าเนนิการ 

3. ด าเนนิงานโครงการ
วาระส าคัญประจ าปี         
(Agenda) ระดับ
หน่วยงาน 

 

27 วัน 
3 ชั่วโมง 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. แผนการด าเนินกิจกรรมโครงการวาระส าคัญ
ประจ าปี (Agenda) 



 

 7 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4. การติดตามการ
ด าเนินงานโครงการ
วาระส าคัญประจ าปี 
(Agenda) ระดับ
หน่วยงาน 

4 วัน  
6 ชั่วโมง  

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. บันทึกข้อความเพื่อติดตามการด าเนินงาน
โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 
ระดับหน่วยงาน 

 

5. รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
วาระส าคัญประจ าปี 
(Agenda) ระดับ
หน่วยงาน 

6 วัน 
1 ชั่วโมง 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. สรุปความก้าวหนา้โครงการวาระส าคัญ
ประจ าปี (Agenda) ระดับหน่วยงาน 

2. บันทึกขอ้ความรายงานความก้าวหน้า
โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 
ระดับหน่วยงาน 

6. ประเมินความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามโครงการวาระ
ส าคัญประจ าป ี

8 วัน 
3 ชั่วโมง 
25 นาท ี

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. แนวทางการปฏบิัติงานของงานโครงการ
วาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

2. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการ
วาระส าคัญประจ าปี (Agenda) (เดิม) 

3. ผลการด าเนินงานตามกระบวนการงาน
โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

4. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการ
งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

5. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการ
วาระส าคัญประจ าปี (Agenda) (ใหม่) 

7. เข้าร่วมประชุมการ
ผลักดันผลการด าเนิน  
งานตามโครงการ
วาระส าคัญประจ าป ี

3 วัน 
3 ชั่วโมง 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. บันทึกข้อความขอเชิญประชมุเพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามโครงการวาระส าคัญ
ประจ าปี (Agenda) 

 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
001 รายงานผลการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ  
002 การปรับปรุงและพัฒนางาน 
003 คู่มือปฏิบัติงาน 

 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 
 7.4.1 กรอบภาระงานและกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2564 ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 7.4.2 คู่มือการปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมาย   
 



 

 8 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

    
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
 ร้อยละของการด าเนินงานตามงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี ร้อยละ 80 
 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดประชุมนั้น มรีะบบการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. จัดท าแผนงานโครงการวาระส าคัญ
ประจ าปี (Agenda) ระดับหน่วยงาน 

ตุลาคม ผู้อ านวยการ  

2. ติดตามประเมินผล และสรุปผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการงานโครงการ
วาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

มีนาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคณุภาพ 

ผู้อ านวยการ 

3. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการงานโครงการ
วาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

มีนาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคณุภาพ 

ผู้อ านวยการ 

4. รายงานผลการก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มหาวิทยาลัย
ทราบ 

มีนาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคณุภาพ 

ผู้อ านวยการ 

5. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการงาน
โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

มีนาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคณุภาพ 

ผู้อ านวยการ 

6. ประเมินผลความส าเร็ขของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคณุภาพ 

ผู้อ านวยการ 

 
 
 
 

 



 

 9 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 



 

 10 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

 
 
 

 

 
ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

 
 
 
 

 
หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
  ข้าพเจ้า นายอนันตชัย  เอกะ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม น า
กระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 
2563 เป็นต้นไป   

 
                     ให้ไว้  ณ  วันที่  2 มกราคม 2563 
      
 
        นายอนันตชัย    เอกะ 
              (ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 12 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 13 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

แบบฟอร์ม 001 รายงานผลการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ 

 

 



 

 14 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

แบบฟอร์ม 002 การปรับปรุงและพัฒนางาน 
 

 



 

 15 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

 



 

 16 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 



 

 17 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 



 

 18 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

 



 

 19 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 



 

 20 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

 
  



 

 21 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

แบบฟอร์ม 002 คู่มือปฏิบัติงาน 
 

 



 

 22 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

 



 

 23 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 



 

 24 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 



 

 25 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 



 

 26 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 



 

 27 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 



 

 28 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 



 

 29 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 



 

 30 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 



 

 31 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 



 

 32 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 



 

 33 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 



 

 34 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

 

 
 



 

 35 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

 

 

 

คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ 

งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 
 
 
                  นางสาวจิตรานุช เวสา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 




