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ส่วนที่ 1
ประวัติสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ประวัติควำมเป็นมำ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่ ณ อำคำรสำยสุทธำนภดล ซึ่งแต่เดิมเป็นพระตำหนักที่ประทับ
มีลั กษณะเป็ นพระตำหนักแฝด 2 ชั้น โดยมีท ำงเชื่อ มหำกัน ปีกซ้ำยเป็ นที่ประทั บของพระวิมำดำเธอ
พระองค์เจ้ำสำยสวลีย์ภิรมย์ กรมพระสุทธำสินีนำฏ ปิยมหำรำชปดิวรัดำ ส่วนปีกขวำเป็นที่ประทับของ
สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำนิภำนภดล วิมลประภำวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนำรี พระรำชธิดำใน
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวและพระวิมำดำเธอฯ ชั้นล่ำงก่ออิฐถือปูน พื้นปูกระเบื้องแผ่น
ชั้น บนเป็ น โครงสร้ ำ งไม้ ตำมลั ก ษณะสถำปั ต ยกรรมแบบ Italian Renaissance ภำยใต้ ก ำรดู แ ลกำร
ก่อสร้ำงของ เจ้ำพระยำยมรำช (ปั้น สุขุม) ซึ่งพระตำหนักแห่งนี้ นับว่ำเป็นแหล่งต้นทุนทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมในรำชสำนัก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับกำรพัฒนำเป็นลำดับ ดังนี้
พ.ศ. 2523 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยำลัยครูสวนสุนันทำ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยเปิดทำกำรเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2523 เพื่อดำเนินกิจกรรม
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
12 มีนำคม พ.ศ. 2530 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับกำรจัดตั้งเป็นหน่วยรำชกำรเทียบเท่ำ
คณะ
4 มกรำคม พ.ศ. 2533 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชดำเนิน
ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระตำหนักสำยสุทธำนภดล ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยำลัยครูสวนสุนันทำ
พ.ศ. 2538 วิท ยำลั ย ครูส วนสุ นั น ทำเปลี่ย นฐำนะเป็ น “สถำบั น รำชภั ฏ สวนสุ นั น ทำ” ตำม
พระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงของสถำบัน
10 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำได้เปลี่ยนฐำนะเป็น “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สวนสุนันทำ” ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงำน
ตำมโครงสร้ำงของมหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2548 พระตำหนักได้รับกำรบูรณะครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จ และได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์
เพื่อกำรเรียนรูด้ ้ำนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
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พ.ศ. 2555 อำคำรจุฑำรัตนภรณ์ อำคำรอำทรทิพยนิวำสน์ และอำคำรเอื้อนอำชว์แถมถวัลย์
ได้รับกำรปรับปรุงเป็นอำคำรจัดแสดงนิทรรศกำรด้ำนดุรยิ ศิลป์ นำฏศิลป์และทัศนศิลป์
พ.ศ. 2557 ชั้ น บนของอำคำรสำยสุ ท ธำนภดลได้ รั บ กำรพั ฒ นำเป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อ ำคำร
สำยสุทธำนภดล
ปัจจุบัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดูแลและให้บริกำรเยี่ยมชมตำหนักในสวนสุนันทำทั้งสิน้ 4
หลัง คือ พิพธิ ภัณฑ์อำคำรสำยสุทธำนภดล อำคำรจุฑำรัตนำภรณ์ อำคำรอำทรทิพยนิวำสน์ และอำคำร
เอื้อนอำชว์แถมถวัลย์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอชีวิตรำชสำนักฝ่ำยในและเป็นหนึ่งในเครือข่ำย Muse
Pass ร่วมกับมิวเซียมสยำม ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสถำบันพิพธิ ภัณฑ์กำรเรียนรูแ้ ห่งชำติ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารและแผนงาน

ฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทานุบารุง ฝ่ายวิจัย เผยแพร่และความร่วมมือ
ศิลปวัฒนธรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าสานักงาน

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม

ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ส่วนที่ 2
โครงสร้างสานักศิลปะและวัฒนธรรม

2.1 โครงสร้างองค์กร

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.1 งานธุรการและสารบรรณ
1.2 งานจัดประชุม
1.3 งานบุคลากร
1.4 งานพัสดุ
1.5 งานการเงิน
1.6 งานประชาสัมพันธ์
1.7 งานสารสนเทศ
2.1 งานแผนและงบประมาณ
2.2 งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
2.3 งานบริหารความเสี่ยง
2.4 งานควบคุมภายใน
2.5 งานโครงการวาระสาคัญประจาปี
2.6 งานประกันคุณภาพ
2.7 งานพัฒนาเอกลักษณ์
2.8 งานการจัดการความรู้
2.9 งานติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
2.10 งานพัฒนาระบบงาน
2.11 งานบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO
2.12 งานโครงการตามแผนงาน

4. ฝ่ายวิจัย เผยแพร่และความร่วมมือ
ทางศิลปวัฒนธรรม
4.1 งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
4.2 งานเผยแพร่งานวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม
4.3 งานความร่วมมือองค์กรและ
หน่วยงาน

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ

3. ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3.1 งานอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
3.2 งานทานุบารุงและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าสานักงาน

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม

2. ฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารและแผนงาน

ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
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2.2 โครงสร้างภาระงาน

ส่วนที่ 3
นิยามหรือคาจากัดความ
1. คาบรรยายลักษณะงาน หรือ ใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) JD
คำบรรยำยลักษณะงำน หรือ ใบพรรณนำหน้ำที่งำน (Job Description) JD หมำยถึง กำรระบุ
ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำน สำมำรถอธิบำยขั้นตอน step-by-step ของกิจกรรมหลัก อธิบำย
รำยละเอียดของกิจกรรมรองได้ ระบุระยะเวลำในกำรทำงำนของแต่ละขั้นตอนอย่ำงละเอียด พร้อมทั้ง
สำมำรถระบุตัวชีว้ ัดผลงำนหลักได้

2. กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI
กระบวนกำรปฏิบัติงำน (Work Instruction) WI หมำยถึง กำรระบุงำนที่ตนเองรับผิดชอบหรือมี
หน้ำที่ทำ โดยนำหัวข้อมำจำก JD กิจกรรมรอง มำเขียน flow chart ให้เห็นรำยละเอียดของงำนที่ปฏิบัติใน
เชิงลึกของตำแหน่งงำนประกอบด้วย ขั้นตอน เวลำ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติง ำนสำมำรถเข้ำใจถึงภำระหน้ำที่ใน
ตำแหน่งงำนของตนได้อย่ำงถูกต้อง

3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Standard Operating Procedure) SOP หมำยถึง กำรทำงำนในภำพรวม
ตั้งแต่เริ่ม ต้น จนสิ้น สุ ด ของงำนนั้น ๆ โดยใช้อ ธิบ ำยถึ งงำนหลั กๆ ที่น ำมำจำก WI ซึ่งต้อ งระบุ วิธีกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนให้ เป็ น ขั้น ตอน step-by-step และ flow chart อย่ ำ งละเอี ย ดเพื่ อ ให้ เห็ น กระบวนกำรและ
ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยอื่น ๆ รวมไปถึงเวลำในกำรทำงำนทั้งหมดโดยกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน

ส่วนที่ 4
กรอบภาระงานและกรอบอัตรากาลัง
ฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ
4.1 กรอบภาระงาน
ภาระงานตามโครงสร้า งฝ่า ยแผนงาน และประกัน คุณ ภาพ ส านั กศิล ปะและวั ฒ นธรรม มี
จานวนทั้งหมด 12 งาน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละงานดังต่อไปนีด้ ังนี้
1. งานแผนและงบประมาณ มีทงั้ หมด 19 กิจกรรมหลัก
1.1 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบรายได้
1.2 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบลงทุน
1.3 ทบทวนและปรับ ปรุง เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ ผลผลิ ต กิ จ กรรม และตั ว ชี้วั ด ผลส าเร็ จ
ประจาปี (งบประมาณแผ่นดิน)
1.4 จัดทาข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน
1.5 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน
1.6 จัดทาโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
1.7 สารวจความต้อ งการของผู้รับ บริการและผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย เพื่อ กาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
1.8 จัด ทาคาสั่ง แต่ง ตั้งคณะกรรมการจัด ทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
1.9 จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
1.10 การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1.11 จัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามคาขอตั้งงบประมาณ
1.12 จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
1.13 บันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP
1.14 จัดทาแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี
1.15 การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
1.16 จัดประชุมเร่งรัด ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการดาเนินงานประจาปี
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1.17 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบแนวทางการดาเนินงาน การติดตาม และการใช้จ่ายงบประมาณตลอดปีงบประมาณ
1.18 เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จากกองนโยบายและแผน
1.19 การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจ
2. งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มีทงั้ หมด 5 กิจกรรมหลัก
2.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
2.2 จัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ สาหรับทุกผลผลิต
2.3 จัดทารายงานการประเมินความคุม้ ค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์ความ
คุม้ ค่าเสนอผู้บริหาร
2.4 จัดทาแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
2.5 ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
3. งานบริหารความเสี่ยง มีทงั้ หมด 14 กิจกรรมหลัก
3.1 จัดทาโครงการบริหารความเสี่ยง
3.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.3 จัดทานโยบายบริหารความเสี่ยง
3.4 จัดทาแนวทางและปฏิทนิ การบริหารความเสี่ยง
3.5 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทนิ การบริหารความเสี่ยง
3.6 จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
3.7 จัด อบรมให้ค วามรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ แผนบริห ารความเสี่ย งให้กับ บุค ลากรที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงาน
3.8 จัดประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
3.9 ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
3.10 จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
3.11 รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
3.12 ประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3.13 รายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินคุณ ภาพ
การศึกษาในตัวบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องกับความสี่ยง
3.14 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชีท้ ี่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยง
4. งานควบคุมภายใน มีทงั้ หมด 12 กิจกรรมหลัก
4.1 จัดทาโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
4.2 จัดทานโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
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4.4 จั ดท าแนวทางและปฏิทิน การพั ฒ นา/ปรับ ปรุงกระบวนการปฏิบั ติงานและควบคุม
ภายใน
4.5 จัด ประชุม คณะกรรมการฯ เพื่อ พิจ ารณาแนวทางและปฏิท ิน พัฒ นา/ปรับ ปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
4.6 จัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
4.7 จัดทาคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
4.8 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายในให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงาน
4.9 ติดตามและสรุปผลการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน (ปย.2)
4.10 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการพั ฒ นา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน
4.11 รายงานผลการด าเนิ นงานการพั ฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิ บั ติ งานและควบคุ ม
ภายใน
4.12 ประเมินกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
5. งานโครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda) มีทงั้ หมด 6 กิจกรรมหลัก
5.1 รับนโยบายวาระสาคัญประจาปี (Agenda)
5.2 กาหนดโครงการสาคัญประจาปี (Agenda)
5.3 จัดทาโครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda) ระดับหน่วยงาน
5.4 การติดตามการดาเนินงานโครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda) ระดับหน่วยงาน
5.5 ประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตามโครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda)
5.6 เข้า ร่ว มประชุ ม การผลั ก ดั น ผลการด าเนิ น งานตามโครงการวาระส าคั ญ ประจ าปี
(Agenda)
6. งานประกันคุณภาพ มีทงั้ หมด 30 กิจกรรมหลัก
6.1 จัดทาโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6.2 จัดทานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6.4 จัดทาแผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6.5 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในเพื่ อชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
6.6 จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6.7 จัดทาแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน
6.8 จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
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6.9 รับทราบแนวทางการดาเนินงานตามแผนผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6.10 จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อถ่ายทอดแผนผลักดัน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6.11 ติดตามผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานและ
รายงานผลต่อกองนโยบายและแผนและเจ้าภาพตัวบ่งชี้
6.12 จัดประชุมชีแ้ จงการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน
6.13 จัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน
6.14 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อ
รองรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
6.15 บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA ONLINE
6.16 กาหนดวันตรวจประเมินและสรรหาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหน่วยงาน
6.17 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
6.18 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพในปีถัดไป
6.19 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน
6.20 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบแนวทางการดาเนินงาน การติดตาม และการรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตลอดปีการศึกษา
6.21 กาหนดแนวทางและเครื่องมือการดาเนินงานตัวบ่ง ชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
6.22 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานและติดตามผลการดาเนินงานตามบ่งชี้ การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ได้รับมอบหมาย
6.23 จัดประชุมคณะทางานและติดตามผลการดาเนินงานตามบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ได้รับมอบหมาย
6.24 จัดทาแผนผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
6.25 แจ้งแผนผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติ
6.26 ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Improvement Plan) ของ
หน่วยงาน
6.27 สรุปและรายงานผลดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย (หน่วยงานเจ้าภาพ)
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6.28 จัดทาต้นแบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในตามตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายประจ าปี ก ารศึ ก ษาและชี้ แ จงให้ ห น่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยทราบ
6.29 จัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชีท้ ี่ได้รับมอบหมาย
6.30 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
7. งานพัฒนาเอกลักษณ์ มีทงั้ หมด 7 กิจกรรมหลัก
7.1 จัดทานโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์
7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์
7.3 จัดทาแผนการพัฒนาเอกลักษณ์
7.4 จัดทารายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์
7.5 การติดตามการดาเนินงานโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับหน่วยงาน
7.6 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์
7.7 ประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์
8. งานจัดการความรู้ (KM) มีทงั้ หมด 25 กิจกรรมหลัก
8.1 จัดทานโยบายการจัดการความรู้
8.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
8.3 จัดทาโครงการการจัดการความรู้
8.4 จัดทา (ร่าง) ปฏิทนิ การดาเนินงานการจัดการความรู้
8.5 จัดทาแนวทางการดาเนินงานจัดการความรู้ และ องค์ความรู้ที่จาเป็นในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
8.6 จัดทาแผนการจัดการความรู้
8.7 จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อชี้แจงแนวทาง ปฏิทิน และแผนการจัด
การจัดการความรู้
8.8 ติดตามผลการจัดการความรู้
8.9 จัดทารายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน
8.10 จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูเ้ พื่อรายงานผลการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ ระดับหน่วยงาน
8.11 รายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้
8.12 จัดอบรมเสริมสร้างความรูเ้ กี่ยวกับ KM
8.13 จัดประชุมกลุ่มความรูเ้ พื่อชีแ้ จงเกณฑ์การสรรหา Best Practice
8.14 จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อคัดเลือกกลุ่มความรูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
การสรรหา Best Practice
8.15 ส่งกลุ่มความรูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการสรรหา Best Practice
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8.16 ประเมินระบบการจัดการความรูร้ ะดับหน่วยงาน
8.17 จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรูป้ ระจาปีงบประมาณ
8.18 รายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM)
8.19 รายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาในตัวบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
8.20 รับ การตรวจประเมินคุณ ภาพการศึ กษาภายในตัว บ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับ การจั ด การ
ความรู้
8.21 จัดประชุมกลุ่มการจัดการความรูเ้ พื่อดาเนินงานการจัดการความรู้
8.22 จัดทาโครงการศึกษาดูงานการจัดการความรูร้ ะดับกลุ่มความรู้
8.23 เผยแพร่ผลการดาเนินงานกลุ่มความรู้
8.24 เผยแพร่ผลการดาเนินงานกลุ่มความรู้
8.25 เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการดาเนินงานตามโครงการจัดการความรู้
9. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) มีทงั้ หมด 25 กิจกรรมหลัก
9.1 จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อานวยการกับรองอธิการบดีที่กากับดูแล
ตัวชีว้ ัด
9.2 จัดทาโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
9.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการ
9.4 จัดทาปฏิทนิ การถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี
9.5 จัดทาคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
9.6 กระจายตัวชีว้ ัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล
9.7 การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
9.8 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน
9.9 การบั น ทึ ก ข้อ มู ล พื้ น ฐานในระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการของ
มหาวิทยาลัย
9.10 จัดประชุมเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กับคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
9.11 ติดตามผลการปฏิบัติราชการของระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ประจาเดือน
และรายงานผลต่อกองนโยบายและแผน
9.12 จัดทาแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ของหน่วยงาน
9.13 จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการ
9.14 รั บ ตรวจประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการจาก
มหาวิทยาลัย
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9.15 รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ต่อคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน
9.16 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อจัดทาแผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการตาม
คารับรองฯ ของปีถัดไป
9.17 ก าหนดแนวทางและปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้วั ด การปฏิ บั ติ ราชการระดั บ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
9.18 จั ดท าคาสั่ งแต่งตั้งคณะท างานและติด ตามผลการด าเนิน งานตามตั วชี้วัด ที่ได้รับ
มอบหมาย
9.19 จัดประชุมคณะทางานและติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย
9.20 ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดที่ได้ราบมอบหมาย
9.21 จั ด ท าแผนผลั ก ดั น การปฏิ บั ติ ร าชการตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ
มหาวิทยาลัยตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย
9.22 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจติดตามจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
9.23 สารวจความพึงพอใจตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปี
9.24 เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการดาเนินงานการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการ
เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
9.25 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
10. พัฒนาระบบ มีทงั้ หมด 14 กิจกรรมหลัก
10.1 จัด ทาโครงการบริห ารจั ดการตามเกณฑ์บ ริห ารจัด การองค์กร (EdPEx) ประจ าปี
งบประมาณ
10.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
10.3 จัดทานโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
10.4 จัดทาแนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
10.5 จัดประชุมเพื่อชีแ้ จงแนวทาง ปฏิทนิ การดาเนินงาน และเกณฑ์ EdPEx ให้กับผู้บริหาร
และบุคลากรของหน่วยงาน
10.6 ทบทวนโครงร่างองค์กร (Organization Profile)
10.7 จั ดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การบริห ารจัดการองค์กรภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
10.8 ประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx
10.9 จัดทาแผนพัฒนาองค์กร
10.10 เสนอแผนพัฒนาองค์กรคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
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10.11 ติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และการดาเนินงานตามเกณฑ์
EdPEx
10.12 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
10.13 เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
10.14 ประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
11. งานบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO มีทงั้ หมด 14 กิจกรรมหลัก
11.1 จัดอบรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดของ ISO 9001 : 2008
11.2 จัดอบรม Internal Audit ISO 9001 : 2008
11.3 จัดทาประกาศแต่งตั้ง Auditor
11.4 จัดทาประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)
11.5 จัดทาประกาศนโยบายคุณภาพ
11.6 จัดทาประกาศวัตถุประสงค์คุณภาพ
11.7 จัดทาคู่มือคุณภาพ (QM)
11.8 จัดทาคู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR)
11.9 จัดอบรมวิธีการเขียนคูม่ ือปฏิบัติงาน
11.10 จัดทาคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน (QP) และรวบรวมเอกสารแนบ/แบบฟอร์ม/
คูม่ ือการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
11.11 จัดทาทะเบียนแม่บท และใบแจกจ่ายเอกสารเพื่อควบคุมเอกสาร
11.12 ตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO 9001:2008
11.13 ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
11.14 รับการตรวจติดตามจากภายนอก (Document Review and Assessment)
12. งานโครงการตามแผนงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม มีทงั้ หมด 11 กิจกรรมหลัก
12.1 จัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (นอกมหาวิทยาลัย)
12.2 โครงการจัดนิทรรศการ
12.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
12.4 โครงการบริการวิชาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม)
12.5 โครงการฝึกอบรม, agenda
12.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย
12.7 โครงการบาเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย (ดาเนินงาน
ภายในมหาวิทยาลัย)
12.8 โครงการบาเพ็ญ กุศ ลถวายแด่พ ระบรมวงศานุวงศ์ที่มีคุณู ปการต่อ มหาวิทยาลั ย
(ดาเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย)
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12.9 โครงการบวงสรวงและบาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
12.10 โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
12.11 โครงการธรรมศึกษา

4.2 กรอบอัตรากาลัง
4.2.1 สรุปภาระงานกรอบอัตรากาลังฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ระยะเวลาที่ใช้ (ปี)
นาที

ชั่วโมง

วัน

1

นางสาวจิตรานุช เวสา

48

6

705

2

นายกษิดศิ คงปาน

50

1

240

3

นางสาวลักขณา นาคกล่อม*

7

2

89

4

นางสาวสุมนา เขียนนิล*

49

6

36

5

นายชนะภพ วัณณโอฬาร*

55

3

34

6

นางศิฐิมา เจริญสุข*

6

4

27

7

นางสาววณิชยา บุษบงส์*

40

4

18

8

นางพรรษภรณ์ โฆษิตกานต์*

42

2

14

9

นางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์*

43

2

9

10

นายวาทะฤทธิ์ ลีลาฤทธิ์*

18

-

8

11

นางสาวสาลินี บุญสมเคราะห์*

6

-

8

4

1

1,193

รวมภาระงาน

หมายเหตุ : * หมายถึง บุคลากรจากฝ่ายต่าง ๆ ของสานักศิลปะและวัฒนธรรมที่ดาเนินงานตามภาระ
งานโครงการตามแผนงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม

4.2.2 ตารางสรุปการกาหนดกรอบอัตรากาลังและตาแหน่งเพิ่มใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2562

ลาดับ

ตาแหน่ง

ระดับ

จานวน
บุคลากร
ที่พึ่งมี

1

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติการ

2

2

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

1

รวม

บุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน
ข้าราช
การ

3

ลูกจ้าง พนักงาน พนักงาน พนักงาน
ประจา ประจา ราชการ ชั่วคราว
1

1

ตาแหน่งเพิ่มใหม่
รวม

เพิ่ม

ลด

เพิ่มในปี
2559 2560 2561 2562

1

1

1

-

1

1

1

2

2

หมายเหตุ : คานวณกรอบอัตรากาลังและตาแหน่งเพิ่มใหม่ โดยไม่รวมภาระงานโครงการตามแผนงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
1. ภาระงานที่คานวณได้ทงั้ หมด 1,193/230 = 5.19 คน (5 คน)
2. จานวนบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน ทั้งหมด 2 คน
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4.3 แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) สามารถสรุปภาระงานกรอบอัตรากาลังฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพตามรายชื่อบุคลากร (ตารางหัวข้อ 4.2.1) ดังนี้

18

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ .........นางสาวจิตรานุช....................................................... นามสกุล ............เวสา............................
ฝ่าย .......แผนงาน และประกันคุณภาพ............ ตาแหน่ง ...........เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.....................
หน่วยงาน .......สานักศิลปะและวัฒนธรรม...............................................................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งานแผนงานและงบประมาณ
ระดับหน่วยงาน
1.1 กิจกรรมหลัก จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบรายได้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 25 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 3 วัน
1.2 กิจกรรมหลัก จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบลงทุน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 50 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 3 วัน
1.3 กิจกรรมหลัก ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วั ดผลสาเร็จ
ประจาปี (งบประมาณแผ่นดิน)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 1 วัน
1.4 กิจกรรมหลัก จัดทาข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 25 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 4 วัน
1.5 กิจกรรมหลัก จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 2 วัน
1.6 กิจกรรมหลัก จัดทาโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ – ชั่วโมง/ 1 วัน
1.7 กิจกรรมหลัก สารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 35 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 13 วัน
1.8 กิจกรรมหลัก จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
1.9 กิจกรรมหลัก จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 2 ชั่วโมง/ 44 วัน
1.10 กิจกรรมหลัก การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 10 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 9 วัน
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1.11 กิจกรรมหลัก จัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามคาขอตั้งงบประมาณ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 3 วัน
1.12 กิจกรรมหลัก จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 4 วัน
1.13 กิจกรรมหลัก บันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 35 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 9 วัน
1.14 กิจกรรมหลัก จัดทาแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน
1.15 กิจกรรมหลัก การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 1 ชั่วโมง/ 50 วัน
1.16 กิจกรรมหลัก จัดประชุมเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการดาเนินงานประจาปี
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 1 ชั่วโมง/ 17 วัน
1.17 กิจ กรรมหลั ก เข้า ร่ว มประชุ ม คณะกรรมการเครือ ข่า ยแผนงานและประกัน คุ ณ ภาพระดั บ
มหาวิท ยาลั ย เพื่ อ รั บ ทราบแนวทางการด าเนิ น งาน การติ ด ตาม และการใช้จ่ า ยงบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 1 ชั่วโมง/ 5 วัน
1.18 กิจกรรมหลัก เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จากกองนโยบายและแผน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 5 ชั่วโมง/ 1 วัน
ระดับมหาวิทยาลัย
1.19 กิจกรรมหลัก การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆตามภารกิจ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 11 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงาน (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ – ชั่วโมง/ 190 วัน
2. งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (CP)
2.1 กิจกรรมหลัก จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
2.2 กิจกรรมหลัก จัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ สาหรับทุกผลผลิต
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 10 วัน
2.3 กิจกรรมหลัก จัดทารายงานการประเมินความคุ้มค่าตามผลผลิต ครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์
ความคุม้ ค่าเสนอผู้บริหาร
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 3 วัน
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2.4 กิจกรรมหลัก จัดทาแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ – ชั่วโมง/ 8 วัน
2.5 กิจกรรมหลัก ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 6 ชั่วโมง/ – วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงาน (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 23 วัน
3. งานโครงการวาระสาคัญประจาปี (AA)
3.1 กิจกรรมหลัก รับนโยบายวาระสาคัญประจาปี (Agenda)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ 6 ชั่วโมง/ – วัน
3.2 กิจกรรมหลัก กาหนดโครงการสาคัญประจาปี (Agenda)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ 4 ชั่วโมง/ – วัน
3.3 กิจกรรมหลัก จัดทาโครงการวาระสาคัญประจาปี ( Agenda) ระดับหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 2 วัน
3.4 กิจกรรมหลัก การติดตามการดาเนินงานโครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda) ระดับหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 4 ชั่วโมง/ 8 วัน
3.5 กิจกรรมหลัก ประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตามโครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 50 นาที/ – ชั่วโมง/ 2 วัน
3.6 กิจกรรมหลัก เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการดาเนินงานตามโครงการวาระสาคัญประจาปี
(Agenda)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 5 ชั่วโมง/ 1 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงาน (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 16 วัน
4. งานการจัดการความรู้ (KM)
4.1 กิจกรรมหลัก จัดทานโยบายการจัดการความรู้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 2 ชั่วโมง/ – วัน
4.2 กิจกรรมหลัก จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 50 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
4.3 กิจกรรมหลัก จัดทาโครงการการจัดการความรู้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ 6 ชั่วโมง/ – วัน
4.4 กิจกรรมหลัก จัดทา (ร่าง) ปฏิทนิ การดาเนินงานการจัดการความรู้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ 3 ชั่วโมง/ – วัน
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4.5 กิจกรรมหลั ก จัด ทาแนวทางการดาเนินงานจัดการความรู้ และ องค์ความรู้ที่จาเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 30 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 4 วัน
4.6 กิจกรรมหลัก จัดทาแผนการจัดการความรู้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 30 นาที/ 4 ชั่วโมง/ – วัน
4.7 กิจ กรรมหลั ก จั ด ประชุ ม คณะกรรมการการจั ด การความรู้เพื่ อ ชี้แจงแนวทาง ปฏิ ทิน และ
แผนการจัดการจัดการความรู้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 4 วัน
4.8 กิจกรรมหลัก ติดตามผลการจัดการความรู้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน
4.9 กิจกรรมหลัก จัดทารายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 8 วัน
4.10 กิจกรรมหลัก จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อรายงานผลการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 17 วัน
4.11 กิจกรรมหลัก รายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 5 ชั่วโมง/ 4 วัน
4.12 กิจกรรมหลัก จัดอบรมเสริมสร้างความรูเ้ กี่ยวกับ KM
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ – ชั่วโมง/ 4 วัน
4.13 กิจกรรมหลัก จัดประชุมกลุ่มความรูเ้ พื่อชีแ้ จงเกณฑ์การสรรหา Best Practice
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 4 วัน
4.14 กิจกรรมหลัก จั ดประชุมคณะกรรมการการจั ดการความรู้เพื่อคัดเลือกกลุ่มความรู้เข้าร่วม
กิจกรรมการสรรหา Best Practice
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 4 วัน
4.15 กิจกรรมหลัก ส่งกลุ่มความรูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการสรรหา Best Practice
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ – ชั่วโมง/ 1 วัน
4.16 กิจกรรมหลัก ประเมินระบบการจัดการความรูร้ ะดับหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 2 วัน
4.17 กิจกรรมหลัก จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรูป้ ระจาปีงบประมาณ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 35 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 6 วัน
4.18 กิจกรรมหลัก รายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 3 ชั่วโมง/ 7 วัน
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4.19 กิจ กรรมหลั ก รายงานผลการด าเนิ น งานการจั ด การความรู้ (KM) ตามเกณฑ์ การประเมิ น
คุณภาพการศึกษาในตัวบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 5 วัน
4.20 กิจกรรมหลัก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ – ชั่วโมง/ – วัน
4.21 กิจกรรมหลัก จัดประชุมกลุ่มการจัดการความรูเ้ พื่อดาเนินงานการจัดการความรู้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 4 ชั่วโมง/ 14 วัน
4.22 กิจกรรมหลัก จัดทาโครงการศึกษาดูงานการจัดการความรูร้ ะดับกลุ่มความรู้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 50 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 2 วัน
4.23 กิจกรรมหลัก เผยแพร่ผลการดาเนินงานกลุ่มความรู้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 30 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 1 วัน
4.24 กิจกรรมหลัก เข้าร่วมกิจกรรม KM SHOW & SHARE
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ – ชั่วโมง/ 6 วัน
4.25 กิจกรรมหลัก เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการดาเนินงานตามโครงการจัดการความรู้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 5 ชั่วโมง/ 1 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงาน (ต่อปี) จานวน 25 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 105 วัน
5. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PD)
ระดับหน่วยงาน
5.1 กิจกรรมหลัก จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อานวยการกับรองอธิการบดีท่ีกากับ
ดูแลตัวชีว้ ัด
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 35 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 1 วัน
5.2 กิจกรรมหลัก จัดทาโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ 5 ชั่วโมง/ – วัน
5.3 กิจกรรมหลัก แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
5.4 กิจกรรมหลัก จัดทาปฏิทนิ การถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ 4 ชั่วโมง/ – วัน
5.5 กิจกรรมหลัก จัดทาคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 35 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 5 วัน
5.6 กิจกรรมหลัก กระจายตัวชีว้ ัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 8 วัน
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5.7 กิจกรรมหลัก การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 50 นาที/ – ชั่วโมง/ 4 วัน
5.8 กิจกรรมหลั ก จัดประชุมชี้แจงแนวทางการติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติราชการให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 2 ชั่วโมง/ 4 วัน
5.9 กิจกรรมหลัก การบันทึกข้อมูลพื้นฐานในระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 1 วัน
5.10 กิจกรรมหลัก จัดประชุมเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการกับคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล (4 ครัง้ /ปี)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ – ชั่วโมง/ 17 วัน
5.11 กิจกรรมหลัก ติดตามผลการปฏิบัติราชการของระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ประจาเดือน
และรายงานผลต่อกองนโยบายและแผน (12 ครั้ง/ปี)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 5 ชั่วโมง/ 53 วัน
5.12 กิจกรรมหลัก จัดทาแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ของหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 35 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 1 วัน
5.13 กิจกรรมหลัก จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 10 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 8 วัน
5.14 กิจกรรมหลัก รับ ตรวจประเมินผลการปฏิบั ติราชการตามคารับรองการปฏิบั ติราชการจาก
มหาวิทยาลัย
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ – ชั่วโมง/ 1 วัน
5.15 กิจกรรมหลัก รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ต่อคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 35 นาที/ 2 ชั่วโมง/ – วัน
5.16 กิจกรรมหลัก จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อจัดทาแผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองฯ ของปีถัดไป
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 4 วัน
ระดับมหาวิทยาลัย
5.17 กิจกรรมหลัก กาหนดแนวทางและปฏิทินการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 6 วัน
5.18 กิจกรรมหลัก จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานและติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับ
มอบหมาย
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 50 นาที/ 2 ชั่วโมง/ – วัน
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5.19 กิจกรรมหลัก จัดประชุมคณะทางานและติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
(4 ครัง้ /ปี)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 4 ชั่วโมง/ 20 วัน
5.20 กิจกรรมหลัก ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย (12 ครั้ง/ปี)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 6 ชั่วโมง/ 103 วัน
5.21 กิจกรรมหลั ก จัดทาแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบั ติราชการระดั บ
มหาวิทยาลัยตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย (4 แผน/ปี)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 6 วัน
5.22 กิจกรรมหลัก จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจติดตามจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ – ชั่วโมง/ 2 วัน
5.23 กิจกรรมหลัก สารวจความพึงพอใจตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปี (2 ครั้ง/ปี)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 1 ชั่วโมง/ 13 วัน
5.24 กิจกรรมหลัก เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการดาเนินงานการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการ
เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับ (12 ครั้ง/ปี)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 1 ชั่วโมง/ 5 วัน
5.25 กิจกรรมหลัก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (4 ครัง้ /ปี)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 5 ชั่วโมง/ 1 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงาน (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 273 วัน
6. งานพัฒนาระบบ (EP)
6.1 กิจกรรมหลัก จัดทาโครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจาปี
งบประมาณ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 36 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 1 วัน
6.2 กิจกรรมหลัก จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 50 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
6.3 กิจกรรมหลัก จัดทานโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 2 ชั่วโมง/ – วัน
6.4 กิจกรรมหลัก จัดทาแนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 1 วัน
6.5 กิจกรรมหลัก จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง ปฏิทินการดาเนินงาน และเกณฑ์ EdPEx ให้กับ
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 7 วัน
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6.6 กิจกรรมหลัก ทบทวนโครงร่างองค์กร (Organization Profile) (2 ครั้ง/ปี)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 11 วัน
6.7 กิจกรรมหลัก จัดประชุมสร้างความรูค้ วามเข้าใจตามเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 2 ชั่วโมง/ 4 วัน
6.8 กิจกรรมหลัก ประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 11 วัน
6.9 กิจกรรมหลัก จัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 4 ชั่วโมง/ 2 วัน
6.10 กิจกรรมหลัก เสนอแผนพัฒนาองค์กรคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน
6.11 กิจกรรมหลัก ติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และการดาเนินงานตามเกณฑ์
EdPEx (2 ครั้ง/ปี)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 11 วัน
6.12 กิจกรรมหลัก จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 6 วัน
6.13 กิจกรรมหลัก เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 4 ชั่วโมง/ 2 วัน
6.14 กิจกรรมหลัก ประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ – ชั่วโมง/ 1 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงาน (ต่อปี) จานวน 50 นาที/ – ชั่วโมง/ 64 วัน
7. งานโครงการตามแผนงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม (PO)
7.1 กิจกรรมหลัก 2.4 โครงการบริการวิชาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม) (15 ครั้ง/ปี)
7.1.1 กิจกรรมย่อย 2.4.4 จัดเตรียมรายละเอียดการให้บริการ
7.1.2 กิจกรรมย่อย 2.4.6 ประสานงานผู้รับบริการทางวัฒนธรรม
7.1.3 กิจกรรมย่อย 2.4.8 จัดเตรียมงานโครงการ (3. จัดสถานที่)
7.1.4 กิจกรรมย่อย 2.4.9 ดาเนินงานโครงการ (4. ประสานงานพิธีการ) (6. จัดเก็บอุปกรณ์/
สถานที่)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 34 นาที/ – ชั่วโมง/ 26 วัน
7.2 กิจกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 ครั้ง/ปี)
7.2.1 กิจกรรมย่อย 2.6.8 ดาเนินงานโครงการ
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7.2.2 กิจกรรมย่อย 2.6.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 44 นาที/ 2 ชั่วโมง/ – วัน
7.3 กิจกรรมหลัก 2.7 โครงการบาเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย
(ดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 ครั้ง/ปี)
7.3.1 กิจกรรมย่อย 2.7.7 จั ด เตรีย มงานโครงการ (5. จั ด สถานที่ ) (6. เตรีย มเอกสาร
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
7.3.2 กิจกรรมย่อย 2.7.8 ดาเนินงานโครงการ (4. พิธีการสงฆ์) (6. ประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ) (9. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
7.3.3 กิจกรรมย่อย 2.7.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 1 วัน
7.4 กิจกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ ญ กุ ศ ลถวายแด่ พ ระบรมวงศานุ ว งศ์ ที่ มี คุ ณู ป การต่ อ
มหาวิทยาลัย (ดาเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 ครั้ง/ปี)
7.4.1 กิจกรรมย่อย
2.8.7 จั ด เตรีย มงานโครงการ (5. จั ด สถานที่ ) (7. เตรีย มเอกสาร
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
7.4.2 กิจกรรมย่อย 2.8.8 ดาเนินงานโครงการ (1. ขนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ) (5. พิธี
การสงฆ์) (7. ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ) (10. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
7.4.3 กิจกรรมย่อย 2.8.9 สรุปประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 22 นาที/ 6 ชั่วโมง/ – วัน
7.5 กิจกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (1 ครั้ง/ปี)
7.5.1 กิจกรรมย่อย 2.9.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดหาวัสดุดาเนินโครงการ) (6. จัด
สถานที่) (7. เตรียมเอกสารประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ) (10. จัดเครื่องบวงสรวง)
7.5.2 กิจกรรมย่อย 2.9.8 ดาเนินงานโครงการ (5. พิธีการสงฆ์) (7. ประสานงาน) (8. ประเมิน
ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ) (11. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
7.5.3 กิจกรรมย่อย 2.9.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 4 ชั่วโมง/ – วัน
7.6 กิจกรรมหลัก 2.10 โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 ครั้ง/ปี)
7.6.1 กิจกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดทาซอง/บอกบุญ ) (6. เตรียม
เอกสารประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ)
7.6.2 กิจกรรมย่อย 2.10.11 ดาเนินงานโครงการ (1. ปฏิคม) (4. ประสานงาน) (5. ประเมิน
ความพึงพอใจ)
7.6.3 กิจกรรมย่อย 2.10.12 สรุปประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 12 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 1 วัน
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7.7 กิจกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 ครั้ง/ปี)
7.7.1 กิจกรรมย่อย 2.11.9 จั ดเตรียมงานโครงการ (5. จั ดเครื่อ งอั ฐบริขาร) (6. เตรีย ม
เอกสารประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
7.4.2 กิจกรรมย่อย 2.11.10 ดาเนินงานโครงการ (2.3 ปลงผม) (3.5 ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ) (4.4 จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์)
7.4.3 กิจกรรมย่อย 2.11.12 สรุปผลประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 16 นาที/ 6 ชั่วโมง/ – วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงาน (ต่อปี) จานวน 48 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 32 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงาน (ต่อปี) จานวน 48 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 705 วัน

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ .........นายกษิดิศ..................................................... นามสกุล ............คงปาน....................................
ฝ่าย .......แผนงาน และประกันคุณภาพ................... ตาแหน่ง ..........นักวิชาการศึกษา.............................
หน่วยงาน .......สานักศิลปะและวัฒนธรรม...............................................................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งานบริหารความเสี่ยง (RM)
1.1 กิจกรรมหลัก จัดทาโครงการบริหารความเสี่ยง
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 1 วัน
1.2 กิจกรรมหลัก จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 50 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
1.3 กิจกรรมหลัก จัดทานโยบายบริหารความเสี่ยง
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ 2 ชั่วโมง/ – วัน
1.4 กิจกรรมหลัก จัดทาแนวทางและปฏิทนิ การบริหารความเสี่ยง
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ 4 ชั่วโมง
1.5 กิจกรรมหลัก จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทนิ การบริหารความเสี่ยง
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 51 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 4 วัน
1.6 กิจกรรมหลัก จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 2 วัน
1.7 กิจกรรมหลัก จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ 2 ชั่วโมง / 2 วัน
1.8 กิจกรรมหลัก จัดประชุมวิเคราะห์ลาดับความเสี่ยงและจาทาแผนบริหารความเสี่ยง
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 10 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 3 วัน
1.9 กิจกรรมหลัก ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ – ชั่วโมง/ 3 วัน
1.10 กิจกรรมหลัก จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ – ชั่วโมง/ 1 วัน
1.11 กิจกรรมหลัก รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน
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1.12 กิจกรรมหลัก ประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 50 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 1 วัน
1.13 กิ จ กรรมหลั ก รายงานผลการด าเนิ น งานการบริห ารความเสี่ ย ง ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น
คุณภาพการศึกษาในตัวบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 4 วัน
1.14 กิจกรรมหลัก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยง
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ – ชั่วโมง/ – วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงาน (ต่อปี) จานวน 35 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 26 วัน
2. งานควบคุมภายใน (IC)
2.1 กิจกรรมหลัก จัดทาโครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 35 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 1 วัน
2.2 กิจกรรมหลัก จัดทานโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 50 นาที/ 2 ชั่วโมง/ – วัน
2.3 กิจกรรมหลัก แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
2.4 กิจกรรมหลัก จัดทาแนวทางและปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม
ภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 2 วัน
2.5 กิจกรรมหลัก จัด ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อ พิจารณาแนวทางและปฏิทิน พั ฒ นา/ปรับ ปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 4 วัน
2.6 กิจกรรมหลัก จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม
ภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 4 วัน
2.7 กิจกรรมหลัก จัดทาคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 1 วัน
2.8 กิ จ กรรมหลั ก จั ด อบรมให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุมภายให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 2 วัน
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2.9 กิจกรรมหลัก ติดตามและสรุปผลการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการงานและควบคุม
ภายใน (ปย.2)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ – ชั่วโมง/ 1 วัน
2.10 กิจกรรมหลัก จัดทารายงานผลการดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายในหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ 5 ชั่วโมง/ – วัน
2.11 กิจ กรรมหลั ก รายงานผลการด าเนิ น งานการพั ฒ นาปรับ ปรุงกระบวนการปฏิบั ติงานและ
ควบคุมภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน
2.12 กิจกรรมหลัก ประเมินกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ – ชั่วโมง/ 1 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงาน (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ – ชั่วโมง/ 22 วัน
3. งานประกันคุณภาพ (QA)
ระดับหน่วยงาน
3.1 กิจกรรมหลัก จัดทาโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 1 วัน
3.2 กิจกรรมหลัก จัดทานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 50 นาที/ 4 ชั่วโมง/ – วัน
3.3 กิจกรรมหลัก แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
3.4 กิจกรรมหลัก จัดทาแผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ 6 ชั่วโมง/ – วัน
3.5 กิจกรรมหลัก จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อชีแ้ จงแนวทางการ
ดาเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง / 4 วัน
3.6 กิจกรรมหลัก จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 35 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 3 วัน
3.7 กิจกรรมหลัก จัดทาแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลตัวบ่งชีป้ ระกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 30 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
3.8 กิจกรรมหลัก จัด ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษา
ภายในให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 2 ชั่วโมง/ 4 วัน
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3.9 กิจกรรมหลัก รับทราบแนวทางการดาเนินงานตามแผนผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 3 ชั่วโมง/ – วัน
3.10 กิจกรรมหลัก จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อถ่ายทอดแผนผลัก
กันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 4 วัน
3.11 กิจกรรมหลัก ติดตามผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน
และรายงานผลต่อกองนโยบายและแผนและเจ้าภาพตัวบ่งชี้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 4 วัน
3.12 กิจกรรมหลัก จัดประชุมชี้แจงการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน(SAR)
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 5 ชั่วโมง/ 4 วัน
3.13 กิจกรรมหลัก จัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 4 วัน
3.14 กิจกรรมหลัก จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 30 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 5 วัน
3.15 กิจกรรมหลัก บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA ONLINE
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 1 ชั่วโมง/ 2 วัน
3.16 กิจกรรมหลัก กาหนดวันตรวจประเมินและสรรหาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 3 ชั่วโมง/ – วัน
3.17 กิจกรรมหลัก กาหนดวันตรวจประเมินและสรรหาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 1 วัน
3.18 กิจกรรมหลัก จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพในปีถัดไป
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน
3.19 กิจกรรมหลัก จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 4 ชั่วโมง/ 3 วัน
ระดับมหาวิทยาลัย
3.1 กิจ กรรมหลั ก เข้าร่วมประชุ ม คณะกรรมการเครือ ข่ายแผนงานและประกัน คุณ ภาพระดั บ
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบแนวทางการดาเนินงาน การติดตาม และการรายงานผลการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตลอดปีการศึกษา
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 1 ชั่วโมง/ 5 วัน
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3.2 กิ จ กรรมหลั ก ก าหนดแนวทางและเครื่อ งมื อ การด าเนิ น งานตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 1 วัน
3.3 กิจกรรมหลัก จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานและติดตามผลการดาเนินงานตามบ่งชีก้ ารประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ได้รับมอบหมาย
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 35 นาที/ 3 ชั่วโมง/ – วัน
3.4 กิจ กรรมหลั ก จั ด ประชุ ม คณะท างานและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามบ่ ง ชี้ก ารประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในที่ได้รับมอบหมาย
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 4 ชั่วโมง/ 20 วัน
3.5 กิจกรรมหลัก จัดทาแผนผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 2 วัน
3.6 กิจกรรมหลัก ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 2 ชั่วโมง/ 20 วัน
3.7 กิจกรรมหลัก ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ของหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 2 ชั่วโมง/ 20 วัน
3.8 กิจกรรมหลัก สรุปและรายงานผลดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย (หน่วยงานเจ้าภาพ)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 6 ชั่วโมง/ 9 วัน
3.9 กิจกรรมหลัก จัดทาต้นแบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ท่ไี ด้รับมอบหมาย และชีแ้ จงให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ – ชั่วโมง/ 2 วัน
3.10 กิจกรรมหลัก จัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชีท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 30 นาที/ – ชั่วโมง/ 5 วัน
3.11 กิจกรรมหลัก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 8 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงาน (ต่อปี) จานวน 35 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 152 วัน
4. งานพัฒนาเอกลักษณ์ (UD)
4.1 กิจกรรมหลัก จัดทานโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 50 นาที/ 2 ชั่วโมง/ – วัน
4.2 กิจกรรมหลัก แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ / – วัน
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4.3 กิจกรรมหลัก จัดทาแผนการพัฒนาเอกลักษณ์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 35 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 6 วัน
4.4 กิจกรรมหลัก จัดทารายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 1 วัน
4.5 กิจกรรมหลัก การติดตามการดาเนินงานโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับหน่วยงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 2 ชั่วโมง/ 2 วัน
4.6 กิจกรรมหลัก จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 ชั่วโมง/ – ชั่วโมง / 17 วัน
4.7 กิจกรรมหลัก ประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ – ชั่วโมง/ 1 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงาน (ต่อปี) จานวน 10 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 28 วัน
5. งานโครงการตามแผนงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม (PO)
5.1 กิจกรรมหลัก 2.4 โครงการบริการวิชาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม) (15 ครั้ง/ปี)
5.1.1 กิจกรรมย่อย 2.4.8 จัดเตรียมงานโครงการ (3. จัดสถานที่)
5.1.2 กิจกรรมย่อย 2.4.9 ดาเนินงานโครงการ (3. พิธีการสงฆ์) (6. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 4 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 5 วัน
5.2 กิจกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 ครั้ง/ปี)
5.2.1 กิจกรรมย่อย 2.6.8 ดาเนินงานโครงการ
5.2.2 กิจกรรมย่อย 2.6.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 44 นาที/ 2 ชั่วโมง/ – วัน
5.3 กิจกรรมหลัก 2.7 โครงการบาเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย
(ดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 ครั้ง/ปี)
5.3.1 กิจกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่)
5.3.2 กิจกรรมย่อย 2.7.8 ด าเนิน งานโครงการ (4. พิ ธีก ารสงฆ์ ) (6. ประเมิ น ความพึ ง
พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ) (9. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
5.3.3 กิจกรรมย่อย 2.7.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 28 นาที/ – ชั่วโมง/ 1 วัน
5.4 กิจกรรมหลัก
2.8 โครงการบาเพ็ ญ กุศลถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีคุณู ปการต่อ
มหาวิทยาลัย (ดาเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 ครั้ง/ปี)
5.4.1 กิจกรรมย่อย 2.8.7 จั ด เตรี ย มงานโครงการ (5. จั ด สถานที่ ) (7. เตรีย มเอกสาร
ประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
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5.4.2 กิจกรรมย่อย 2.8.8 ดาเนินงานโครงการ (1. ขนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ) (5.
พิธีการสงฆ์)
5.4.3 กิจกรรมย่อย 2.8.9 สรุปประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 35 นาที/ 5 ชั่วโมง/ – วัน
5.5 กิจกรรมหลัก
2.9 โครงการบวงสรวงและบาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (1 ครั้ง/ปี)
5.5.1 กิจกรรมย่อย 2.9.8 ด าเนิน งานโครงการ (5. พิ ธีการสงฆ์ ) (8. ประเมิน ความพึ ง
พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ) (11. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
5.5.2 กิจกรรมย่อย 2.9.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ 4 ชั่วโมง/ – วัน
5.6 กิจกรรมหลัก
2.10 โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 ครั้ง/ปี)
5.6.1 กิจกรรมย่อย 2.10.6 ประชุม เจ้าอาวาสวัด/คณะกรรมการวัด/วัฒ นธรรมจังหวัด /
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
5.6.2 กิจกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดทาซอง/บอกบุญ)
5.6.3 กิจกรรมย่อย 2.10.11 ดาเนินงานโครงการ (1. ปฏิคม) (3. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 32 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน
5.7 กิจกรรมหลัก
2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 ครั้ง/ปี)
5.7.1 กิจกรรมย่อย 2.11.9 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดเครื่องอัฐบริขาร)
5.7.2 กิจกรรมย่อย 2.11.10 ดาเนินงานโครงการ (2.3 ปลงผม) (3.3 พิธีอุปสมบท) (4.3 พิธี
ฉลองพระนวกะ)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน
11 นาที/ 4 ชั่วโมง/ – วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงาน (ต่อปี) จานวน 46 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 10 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงาน (ต่อปี) จานวน 50 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 240 วัน

ลงนาม นายกษิดิศ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผูอ้ นุมัติ
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ .........นางสาวลักขณา.......................................... นามสกุล ..........นาคกล่อม...................................
ฝ่าย .......บริหารงานทั่วไป..................................... ตาแหน่ง ........เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป………………….
หน่วยงาน ...........สานักศิลปะและวัฒนธรรม………………………………………………………………………………………………
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งานบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO (QM)
1.1 กิจกรรมหลัก จัดอบรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดของ ISO 9001 : 2008
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 2 วัน
1.2 กิจกรรมหลัก จัดอบรม Internal Audit ISO 9001 : 2008
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 1 วัน
1.3 กิจกรรมหลัก จัดทาประกาศแต่งตั้ง Auditor
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
1.4 กิจกรรมหลัก จัดทาประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ 2 ชั่วโมง/ – วัน
1.5 กิจกรรมหลัก จัดทาประกาศนโยบายคุณภาพ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 30 นาที/ 3 ชั่วโมง/ – วัน
1.6 กิจกรรมหลัก จัดทาประกาศวัตถุประสงค์คุณภาพ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ – ชั่วโมง/ – วัน
1.7 กิจกรรมหลัก จัดทาคู่มือคุณภาพ (QM)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 1 วัน
1.8 กิจกรรมหลัก จัดทาคู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน
1.9 กิจกรรมหลัก จัดอบรมวิธีการเขียนคูม่ ือปฏิบัติงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ – ชั่วโมง/ 1 วัน
1.10 กิจกรรมหลัก จัดทาคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน (QP) และรวบรวมเอกสารแนบ/แบบฟอร์ม/
คูม่ ือการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 25 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 2 วัน
1.11 กิจกรรมหลัก จัดทาทะเบียนแม่บท และใบแจกจ่ายเอกสารเพื่อควบคุมเอกสาร
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 3 วัน
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1.12 กิจกรรมหลัก ตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO 9001:2008
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
1.13 กิจกรรมหลัก ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ – ชั่วโมง/ 1 วัน
1.14 กิจกรรมหลัก รับการตรวจติดตามจากภายนอก (Document Review and Assessment)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 6 ชั่วโมง/ 2 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 19 วัน
2. งานโครงการตามแผนงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม (PO)
2.1 กิจกรรมหลัก 2.1 โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (3 ครั้ง/ปี)
2.1.1 กิจกรรมย่อย 2.1.14 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 6 ชั่วโมง/ – วัน
2.2 กิจกรรมหลัก 2.2 โครงการจัดนิทรรศการ (1 ครั้ง/ปี)
2.2.1 กิจกรรมย่อย 2.2.11 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 2 ชั่วโมง/ – วัน
2.3 กิจกรรมหลัก 2.3 โครงการสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (6 ครั้ง/ปี)
2.3.1 กิจกรรมย่อย 2.3.9 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 5 ชั่วโมง/ 1 วัน
2.4 กิจกรรมหลัก 2.4 โครงการบริการวิชาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม) (15 ครั้ง/ปี)
2.4.1 กิจกรรมย่อย 2.4.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
2.4.2 กิจกรรมย่อย 2.4.2 เขียนโครงการ
2.4.3 กิจกรรมย่อย 2.4.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ
2.4.4 กิจกรรมย่อย 2.4.4 จัดเตรียมรายละเอียดการให้บริการ
2.4.5 กิจกรรมย่อย 2.4.8 จัดเตรียมงานโครงการ (3. จัดสถานที่) (4. เตรียมงบประมาณ
บริหารโครงการ)
2.4.6 กิจกรรมย่อย 2.4.9 ดาเนินงานโครงการ (1. ปฏิคม) (6. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่) (7. สรุป
ผลการใช้จา่ ยงบประมาณ)
2.4.7 กิจกรรมย่อย 2.4.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
2.4.8 กิจกรรมย่อย 2.4.12 รายงานผลการจัดโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 19 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 25 วัน
2.5 กิจกรรมหลัก 2.5 โครงการฝึกอบรม, Agenda (2 ครั้ง/ปี)
2.5.1 กิจกรรมย่อย 2.5.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 4 ชั่วโมง/ – วัน
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2.6 กิจกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 ครั้ง/ปี)
2.6.1 กิจกรรมย่อย 2.6.8 ดาเนินงานโครงการ
2.6.2 กิจกรรมย่อย 2.6.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
2.6.3 กิจกรรมย่อย 2.6.12 บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการในระบบ ERP
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 44 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 8 วัน
2.7 กิจกรรมหลัก 2.7 โครงการบาเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย
(ดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 ครั้ง/ปี)
2.7.1 กิจกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (2. เตรียมเอกสารลงทะเบียน) (5. จัด
สถานที่) (7. บริหารงบประมาณ)
2.7.2 กิจกรรมย่อย 2.7.8 ดาเนินงานโครงการ (1. รับลงทะเบียน)
2.7.3 กิจกรรมย่อย 2.7.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
2.7.4 กิจกรรมย่อย 2.7.12 บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการในระบบ ERP
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 4 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 10 วัน
2.8 กิจกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ ญ กุ ศ ลถวายแด่ พ ระบรมวงศานุ ว งศ์ ที่ มี คุ ณู ป การต่ อ
มหาวิทยาลัย (ดาเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 ครั้ง/ปี)
2.8.1 กิจกรรมย่อย 2.8.7 จัดเตรียมงานโครงการ (2. ลงทะเบียน) (8. บริหารงบประมาณ)
2.8.2 กิจกรรมย่อย 2.8.8 ดาเนินงานโครงการ (1. ขนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ) (2. รับ
ลงทะเบียน)
2.8.3 กิจกรรมย่อย 2.8.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
2.8.4 กิจกรรมย่อย 2.8.12 บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 59 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 4 วัน
2.9 กิจกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (1 ครั้ง/ปี)
2.9.1 กิจกรรมย่อย 2.9.7 จัดเตรียมงานโครงการ (2. เตรียมเอกสารลงทะเบียน) (8. บริหาร
งบประมาณ) (10. จัดเครื่องบวงสรวง)
2.9.2 กิจกรรมย่อย 2.9.8 ดาเนินงานโครงการ (1. รับลงทะเบียน) (6. วางพานพุ่ม) (11. จัดเก็บ
อุปกรณ์/สถานที่)
2.9.3 กิจกรรมย่อย 2.9.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
2.9.4 กิจกรรมย่อย 2.9.12 บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการในระบบ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ – ชั่วโมง/ 5 วัน
2.10 กิจกรรมหลัก 2.10 โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 ครั้ง/ปี)
2.10.1 กิจกรรมย่อย 2.10.10 จั ด เตรี ย มงานโครงการ (2. จั ด ท าซอง/บอกบุ ญ ) (3. เตรี ย ม
เอกสารลงทะเบียน) (7. บริหารงบประมาณ)
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2.10.2 กิจกรรมย่อย 2.10.11 ดาเนินงานโครงการ (2. รับลงทะเบียน)
2.10.3 กิจกรรมย่อย 2.10.13 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
2.10.3 กิจกรรมย่อย 2.10.15 บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการในระบบ ERP
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 28 นาที/ – ชั่วโมง/ 6 วัน
2.11 กิจกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 ครั้ง/ปี)
2.11.1 กิจกรรมย่อย 2.11.9 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดทาซอง/บอกบุญ) (3. เตรียมเอกสาร
ลงทะเบียน) (5. จัดเครื่องอัฐบริขาร) (7. บริหารงบประมาณ)
2.11.2 กิจกรรมย่อย 2.11.10 ดาเนินงานโครงการ (2.1 รับลงทะเบียน) (3.1 รับลงทะเบียน) (4.1 รับ
ลงทะเบียน)
2.11.3 กิจกรรมย่อย 2.11.13 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
2.11.4 กิจกรรมย่อย 2.11.15 บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการในระบบ ERP
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 48 นาที/ – ชั่วโมง/ 7 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 2 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 69 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 7 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 89 วัน

ลงนาม นางสาวลักขณา นาคกล่อม ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ .........นางสาวสุมนา.......................................... นามสกุล ............เขียนนิล........................................
ฝ่าย .......บริหารงานทั่วไป............................... ตาแหน่ง .........เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.......................
หน่วยงาน .......สานักศิลปะและวัฒนธรรม...............................................................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งานโครงการตามแผนงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม (PO)
1.1 กิจกรรมหลัก 2.4 โครงการบริการวิชาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม) (15 ครั้ง/ปี)
1.1.1 กิจกรรมย่อย 2.4.7 ประชุมมอบหมายงาน
1.1.2 กิจกรรมย่อย 2.4.8 จัดเตรียมงานโครงการ (1. นิมนต์พระสงฆ์) (3. จัดสถานที่)
(5. ประสานงาน)
1.1.3 กิจกรรมย่อย 2.4.9 ดาเนินงานโครงการ (1. ปฏิคม)
1.1.4 กิจกรรมย่อย 2.4.11 ประชุมสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 34 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 16 วัน
1.2 กิจกรรมหลัก 2.5 โครงการฝึกอบรม, Agenda (2 ครั้ง/ปี)
1.2.1 กิจกรรมย่อย 2.5.5 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน พร้อมมอบหมายงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ – ชั่วโมง/ 1 วัน
1.3 กิจกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 ครั้ง/ปี)
1.3.1 กิจกรรมย่อย 2.6.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย
1.3.2 กิจกรรมย่อย 2.6.2 เขียนโครงการ
1.3.3 กิจกรรมย่อย 2.6.3 เสนอขออนุมัติโครงการ
1.3.4 กิจกรรมย่อย 2.6.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการ
1.3.5 กิจกรรมย่อย 2.6.5 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน และมอบหมายงาน
1.3.6 กิจกรรมย่อย 2.6.8 ดาเนินงานโครงการ
1.3.7 กิจกรรมย่อย 2.6.11 สรุปผลการจัดโครงการ
1.3.8 กิจกรรมย่อย 2.6.13 รายงานผลการจัดโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 4 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 2 วัน
1.4 กิจกรรมหลัก 2.7 โครงการบาเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย
(ดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 ครั้ง/ปี)
1.4.1 กิจกรรมย่อย 2.7.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ
1.4.2 กิจกรรมย่อย 2.7.5 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
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1.4.3 กิจกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (1. จัดเตรียมเอกสารดาเนินโครงการ)
(5. จัดสถานที่) (8. ประสานงาน)
1.4.4 กิจกรรมย่อย 2.7.8 ดาเนินงานโครงการ (1. รับลงทะเบียน) (3. รับ-ส่งพระ)
(5. ประสานงานพิธีการ)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 48 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 2 วัน
1.5 กิจกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ ญ กุ ศ ลถวายแด่ พ ระบรมวงศานุ ว งศ์ ที่ มี คุ ณู ป การต่ อ
มหาวิทยาลัย (ดาเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1ครัง้ /ปี)
1.5.1 กิจกรรมย่อย 2.8.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการ
1.5.2 กิจกรรมย่อย 2.8.5 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
1.5.3 กิจกรรมย่อย 2.8.7 จัดเตรียมงานโครงการ (1. จัดเตรียมเอกสารดาเนินโครงการ)
(2. ลงทะเบียน) (3. นิมนต์พระ) (8. บริหารงบประมาณ) (9. ประสานงาน)
1.5.4 กิจกรรมย่อย 2.8.8 ดาเนินงานโครงการ (1. ขนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ) (2. รับ
ลงทะเบียน) (4. รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ) (7. ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 54 นาที/ – ชั่วโมง/ 2 วัน
1.6 กิจกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบาเพ็ญ กุศลทักษิณ านุประทานถวายแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (1 ครั้ง/ปี)
1.6.1 กิจกรรมย่อย 2.9.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ
1.6.2 กิจกรรมย่อย 2.9.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการ
1.6.3 กิจกรรมย่อย 2.9.5 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
1.6.4 กิจกรรมย่อย 2.9.7 จัดเตรียมงานโครงการ (1. จัดเตรียมเอกสารดาเนินโครงการ)
(3. เชิญพราหมณ์) (4. นิมนต์พระ) (9. ประสานงาน) (10. จัดเครื่องบวงสรวง)
1.6.5 กิจกรรมย่อย 2.9.8 ดาเนินงานโครงการ (1. รับลงทะเบียน) (3. รับ-ส่งพระ) (6. วาง
พานพุ่ม) (7. ประสานงาน) (11. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 28 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 2 วัน
1.7 กิจกรรมหลัก 2.10 โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 ครั้ง/ปี)
1.7.1 กิจกรรมย่อย 2.10.6 ประชุ ม เจ้า อาวาสวั ด /คณะกรรมการวั ด /วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด /
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
1.7.2 กิจกรรมย่อย 2.10.7 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการ
1.7.3 กิจกรรมย่อย 2.10.8 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
1.7.4 กิจกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (1. จัดเตรียมเอกสาร) (2. จัดทาซอง/
บอกบุญ) (5. จัดเครื่องกฐินพระราชทานและสถานที่) (7. บริหารงบประมาณ) (8. ประสานงาน)
1.7.5 กิจกรรมย่อย 2.10.11 ดาเนินงานโครงการ (2. รับลงทะเบียน) (8. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 5 วัน

41

1.8 กิจกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 ครั้ง/ปี)
1.8.1 กิจกรรมย่อย 2.11.2 คัดเลือกวัด /ประสานงานกับวัด
1.8.2 กิจกรรมย่อย 2.11.4 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ
1.8.3 กิจกรรมย่อย 2.11.5 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการ
1.8.4 กิจกรรมย่อย 2.11.6 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
1.8.5 กิจกรรมย่อย 2.11.8 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
1.8.6 กิจกรรมย่อย 2.11.9 จัดเตรียมงานโครงการ (1. จัดเตรียมเอกสารดาเนินโครงการ)
(2. จัดทาซอง/บอกบุญ) (3. เตรียมเอกสารลงทะเบียน) (5. จัดเครื่องอัฐบริขาร)
1.8.7 กิจกรรมย่อย 2.11.10 ดาเนินงานโครงการ (2.1 รับลงทะเบียน) (3.1 รับลงทะเบียน)
(4.1 รับลงทะเบียน)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 36 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 3 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 49 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 36 วัน

ลงนาม นางสาวสุมนา เขียนนิล ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผูอ้ นุมัติ

42

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ .........นายชนะภพ.................................................. นามสกุล ...........วัณณโอฬาร..............................
ฝ่าย ......อนุรักษ์ พัฒนา และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม.......... ตาแหน่ง ...........ภัณฑารักษ์......................
หน่วยงาน .......สานักศิลปะและวัฒนธรรม...............................................................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งานโครงการตามแผนงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม (PO)
1.1 กิจกรรมหลัก 2.1 โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (3 ครั้ง/ปี)
1.1.1 กิจกรรมย่อย 2.1.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.1.2 กิจกรรมย่อย 2.1.2 ประสานงานหน่วยงานภายนอกเพื่อขอทราบรายละเอียดการจัดงาน
1.1.3 กิจกรรมย่อย 2.1.3 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
1.1.4 กิจกรรมย่อย 2.1.4 เขียนโครงการ
1.1.5 กิจกรรมย่อย 2.1.5 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ
1.1.6 กิจกรรมย่อย 2.1.6 ประสานงานโครงการ
1.1.7 กิจกรรมย่อย 2.1.7 จัดเตรียมข้อมูล
1.1.8 กิจกรรมย่อย 2.1.8 ออกแบบรูปแบบการจัดนิทรรศการ
1.1.9 กิจกรรมย่อย 2.1.10 จัดเตรียมนิทรรศการ (2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์) (3. จัดบอร์ดนิทรรศการ)
(4. จัดทาเอกสารลงทะเบียน) (5. จัดทาเอกสารประกอบนิทรรศการ (แผ่นพับ)) (6. จัดเอกสารการประเมิน)
1.1.10 กิจกรรมย่อย 2.1.11 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
1.1.11 กิจกรรมย่อย 2.1.12 จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
1.1.12 กิจกรรมย่อย 2.1.13 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
1.1.13 กิจกรรมย่อย 2.1.15 สรุปผลการจัดโครงการ
1.1.14 กิจกรรมย่อย 2.1.16 รายงานผลการจัดโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 4.98 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 12 วัน
1.2 กิจกรรมหลัก 2.2 โครงการจัดนิทรรศการ (1 ครั้ง/ปี)
1.2.1 กิจกรรมย่อย 2.2.4 จัดเตรียมข้อมูล
1.2.2 กิจกรรมย่อย 2.2.5 ออกแบบรูปแบบการจัดนิทรรศการ
1.2.3 กิจกรรมย่อย 2.2.7 จั ด เตรี ย มนิ ท รรศการ (2. จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ) (3. จั ด บอร์ ด
นิทรรศการ) (4. จัดทาเอกสารลงทะเบียน) (5. จัดทาเอกสารประกอบนิทรรศการ (แผ่นพับ)) (6. จัด
เอกสารการประเมิน)
1.2.4 กิจกรรมย่อย 2.2.8 จัดนิทรรศการ
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1.2.5 กิจกรรมย่อย 2.2.9 จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และสถานที่
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 27 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 4 วัน
1.3 กิจกรรมหลัก 2.3 โครงการสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (6 ครั้ง/ปี)
1.3.1 กิจกรรมย่อย 2.3.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 กิจกรรมย่อย 2.3.2 เขียนโครงการ
1.3.3 กิจกรรมย่อย 2.3.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ
1.3.4 กิจกรรมย่อย 2.3.4 จัดเตรียมข้อมูล
1.3.5 กิจกรรมย่อย 2.3.5 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
1.3.6 กิจกรรมย่อย 2.3.7 จัดส่งโรงพิมพ์
1.3.7 กิจกรรมย่อย 2.3.8 รับและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์
1.3.8 กิจกรรมย่อย 2.3.10 สรุปผลการจัดโครงการ
1.3.9 กิจกรรมย่อย 2.3.11 รายงานผลการจัดโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 15 วัน
1.4 กิจกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2ครั้ง/ปี)
1.4.1 กิจกรรมย่อย 2.6.8 ดาเนินงานโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 44 นาที/ – ชั่วโมง/ – วัน
1.5 กิจกรรมหลัก
2.7 โครงการบาเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย
(ดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 ครั้ง/ปี)
1.5.1 กิจกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่)
1.5.2 กิจกรรมย่อย 2.7.8 ดาเนินงานโครงการ (2. ปฏิคม)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 48 นาที/ 2 ชั่วโมง/ – วัน
1.6 กิจกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ ญ กุ ศ ลถวายแด่ พ ระบรมวงศานุ ว งศ์ ที่ มี คุ ณู ป การต่ อ
มหาวิทยาลัย (ดาเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 ครั้ง/ปี)
1.6.1 กิจกรรมย่อย 2.8.8 ดาเนินงานโครงการ (3. ปฏิคม)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ – ชั่วโมง/ – วัน
1.7 กิจกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบาเพ็ญ กุศลทักษิณ านุประทานถวายแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (1 ครั้ง/ปี)
1.7.1 กิจกรรมย่อย 2.9.8 ดาเนินงานโครงการ (2. ปฏิคม)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
1.8 กิจกรรมหลัก 2.10 โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 ครั้ง/ปี)
1.8.1 กิจกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดทาซอง/บอกบุญ)
1.8.2 กิจกรรมย่อย 2.10.11 ดาเนินงานโครงการ (2. รับลงทะเบียน)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 58 นาที/ 6 ชั่วโมง/ – วัน
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1.9 กิจกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 ครั้ง/ปี)
1.9.1 กิจกรรมย่อย 2.11.10 ดาเนินงานโครงการ (2.2 ปฏิคม) (3.2 ปฏิคม) (4.2 ปฏิคม)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 38 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัตงิ านคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 34 วัน

ลงนาม นายชนะภพ วัณณโอฬาร
ตาแหน่ง ภัณฑารักษ์
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ .........นางศิฐิมา..................................................... นามสกุล ............เจริญสุข...................................
ฝ่าย .......บริหารงานทั่วไป.............................. ตาแหน่ง ...........นักวิชาการพัสดุ......................................
หน่วยงาน .......สานักศิลปะและวัฒนธรรม...............................................................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งานโครงการตามแผนงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม (PO)
1.1 กิจกรรมหลัก 2.1 โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (3 ครั้ง/ปี)
1.1.1 กิจกรรมย่อย 2.1.10 จัดเตรียมนิทรรศการ (1. ยืมเงินทดรองราชการ)
1.1.2 กิจกรรมย่อย 2.1.14 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ – ชั่วโมง/ 1 วัน
1.2 กิจกรรมหลัก 2.2 โครงการจัดนิทรรศการ (1 ครั้ง/ปี)
1.2.1 กิจกรรมย่อย 2.2.7 จัดเตรียมนิทรรศการ (1. ยืมเงินทดรองราชการ)
1.2.2 กิจกรรมย่อย 2.2.11 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 2 ชั่วโมง/ – วัน
1.3 กิจกรรมหลัก 2.3 โครงการสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (6 ครั้ง/ปี)
1.3.1 กิจกรรมย่อย 2.3.6 ยืมเงินทดรองราชการ
1.3.2 กิจกรรมย่อย 2.3.9 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ – ชั่วโมง/ 2 วัน
1.4 กิจกรรมหลัก 2.4 โครงการบริการวิชาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม) (15 ครั้ง/ปี)
1.4.1 กิจกรรมย่อย 2.4.8 จั ด เตรียมงานโครงการ (2. จั ด หาวัส ดุ ด าเนิน โครงการ) (3. จั ด
สถานที่)
1.4.2 กิจกรรมย่อย 2.4.9 ดาเนินงานโครงการ (3. พิธีการสงฆ์) (6. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 27 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 8 วัน
1.5 กิจกรรมหลัก 2.5 โครงการฝึกอบรม, Agenda (2 ครั้ง/ปี)
1.5.1 กิจกรรมย่อย 2.5.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ 4 ชั่วโมง/ – วัน
1.6 กิจกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 ครั้ง/ปี)
1.6.1 กิจกรรมย่อย 2.6.7 จัดเตรียมงานโครงการ
1.6.2 กิจกรรมย่อย 2.6.8 ดาเนินงานโครงการ

46

1.6.3 กิจกรรมย่อย 2.6.10. รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 44 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 1 วัน
1.7 กิจกรรมหลัก 2.7 โครงการบาเพ็ญ กุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณู ปการต่อมหาวิทยาลัย
(ดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 ครั้ง/ปี)
1.7.1 กิจกรรมย่อย 2.7.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย
1.7.2 กิจกรรมย่อย 2.7.2 เขียนโครงการ
1.7.3 กิจกรรมย่อย 2.7.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ
1.7.4 กิจกรรมย่อย 2.7.7 จั ด เตรีย มงานโครงการ (4. จั ด หาวัส ดุ ด าเนิ น โครงการ) (5. จั ด
สถานที่) (7. บริหารงบประมาณ) (8. ประสานงาน)
1.7.5 กิจกรรมย่อย 2.7.8 ดาเนินงานโครงการ (4. พิธีการสงฆ์) (5. ประสานงานพิธีการ)
(9. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
1.7.6 กิจกรรมย่อย 2.7.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
1.7.7 กิจกรรมย่อย 2.7.11 สรุปผลการจัดโครงการ
1.7.8 กิจกรรมย่อย 2.7.13 รายงานผลการจัดโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 8 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 4 วัน
1.8 กิจกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ ญ กุ ศ ลถวายแด่ พ ระบรมวงศานุ ว งศ์ ที่ มี คุ ณู ป การต่ อ
มหาวิทยาลัย (ดาเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 ครั้ง/ปี)
1.8.1 กิจกรรมย่อย 2.8.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย
1.8.2 กิจกรรมย่อย 2.8.2 เขียนโครงการ
1.8.3 กิจกรรมย่อย 2.8.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ
1.8.4กิจกรรมย่อย 2.8.7 จั ด เตรีย มงานโครงการ (4. จั ด หาวั ส ดุ ด าเนิน โครงการ) (5. จั ด
สถานที่) (6. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์) (8. บริหารงบประมาณ) (9. ประสานงาน)
1.8.5 กิจกรรมย่อย 2.8.8 ดาเนินงานโครงการ (1. ขนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ) (5. พิธี
การสงฆ์) (6. ประสานงาน) (10. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
1.8.6 กิจกรรมย่อย 2.8.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
1.8.7 กิจกรรมย่อย 2.8.11 สรุปผลการจัดโครงการ
1.8.8 กิจกรรมย่อย 2.8.13 รายงานผลการจัดโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 24 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 2 วัน
1.9 กิจกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (1 ครั้ง/ปี)
1.9.1 กิจกรรมย่อย 2.9.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย
1.9.2 กิจกรรมย่อย 2.9.2 เขียนโครงการ
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1.9.3 กิจกรรมย่อย 2.9.7 จัดเตรียมงานโครงการ (3. เชิญพราหมณ์) (5. จัดหาวัสดุดาเนิน
โครงการ) (6. จัดสถานที่) (8. บริหารงบประมาณ) (9. ประสานงาน) (10. จัดเครื่องบวงสรวง)
1.9.4 กิจกรรมย่อย 2.9.8 ด าเนินงานโครงการ (4. รับ-ส่งพราหมณ์ ) (5. พิธีการสงฆ์) (7.
ประสานงาน) (11. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
1.9.5 กิจกรรมย่อย 2.9.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
1.9.6 กิจกรรมย่อย 2.9.11 สรุปผลการจัดโครงการ
1.9.7 กิจกรรมย่อย 2.9.13 รายงานผลการจัดโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 48 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 2 วัน
1.10 กิจกรรมหลัก 2.10 โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 ครั้ง/ปี)
1.10.1 กิจกรรมย่อย 2.10.10 จั ด เตรีย มงานโครงการ (2. จั ด ท าซอง/บอกบุ ญ ) (4. หาวั ส ดุ
ดาเนินโครงการ) (5. จัดเครื่องกฐินพระราชทานและสถานที่) (7. บริหารงบประมาณ)
1.10.2 กิจกรรมย่อย 2.10.11 ด าเนิ น งานโครงการ (1. ปฏิ ค ม) (3. พิ ธี ถ วายผ้ า พระกฐิ น
พระราชทาน)
1.10.3 กิจกรรมย่อย 2.10.13 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 47 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 2 วัน
1.11 กิจกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 ครั้ง/ปี)
1.11.1 กิจกรรมย่อย 2.11.9 จั ดเตรียมงานโครงการ (4. จัดหาวัสดุ ดาเนินโครงการ) (5. จั ด
เครื่องอัฐบริขาร) (7. บริหารงบประมาณ)
1.11.2 กิจกรรมย่อย 2.11.10 ดาเนินงานโครงการ (2.3 ปลงผม) (3.4 จัดเก็บวัสดุ -อุปกรณ์)
(4.4 จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์) (5. พิธีลาสิกขา)
1.11.3 กิจกรรมย่อย 2.11.13 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 28 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 1 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 6 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 27 วัน

ลงนาม นางศิฐิมา เจริญสุข ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผูอ้ นุมัติ
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ .........นางสาววณิชยา................................................... นามสกุล ...........บุษบงส์..............................
ฝ่าย .......อนุรักษ์ พัฒนา และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม.......... ตาแหน่ง ...........ภัณฑารักษ์.....................
หน่วยงาน .......สานักศิลปะและวัฒนธรรม...............................................................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งานโครงการตามแผนงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม (PO)
1.1 กิจกรรมหลัก 2.1 โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (3 ครั้ง/ปี)
1.1.1 กิจกรรมย่อย 2.1.7 จัดเตรียมข้อมูล
1.1.2 กิจกรรมย่อย 2.1.8 ออกแบบรูปแบบการจัดนิทรรศการ
1.1.3 กิจกรรมย่อย 2.1.10 จั ด เตรีย มนิ ท รรศการ (2. จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ) (3. จั ด บอร์ ด
นิทรรศการ) (4. จัดทาเอกสารลงทะเบียน) (5. จัดทาเอกสารประกอบนิทรรศการ (แผ่นพับ)) (6. จัด
เอกสารการประเมิน)
1.1.4 กิจกรรมย่อย 2.1.11 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
1.1.5 กิจกรรมย่อย 2.1.12 จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 4.98 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 7 วั น
1.2 กิจกรรมหลัก 2.2 โครงการจัดนิทรรศการ (1 ครั้ง/ปี)
1.2.1 กิจกรรมย่อย 2.2.4 จัดเตรียมข้อมูล
1.2.2 กิจกรรมย่อย 2.2.7 จั ด เตรี ย มนิ ท รรศการ (2. จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ) (3. จั ด บอร์ ด
นิทรรศการ) (4. จัดทาเอกสารลงทะเบียน) (5. จัดทาเอกสารประกอบนิทรรศการ (แผ่นพับ)) (6. จัด
เอกสารการประเมิน)
1.2.3 กิจกรรมย่อย 2.2.8 จัดนิทรรศการ
1.2.4 กิจกรรมย่อย 2.2.9 จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และสถานที่
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 42 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 3 วัน
1.3 กิจกรรมหลัก 2.3 โครงการสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (6 ครั้ง/ปี)
1.3.1 กิจกรรมย่อย 2.3.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 กิจกรรมย่อย 2.3.2 เขียนโครงการ
1.3.3 กิจกรรมย่อย 2.3.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ
1.3.4 กิจกรรมย่อย 2.3.4 จัดเตรียมข้อมูล
1.3.5 กิจกรรมย่อย 2.3.5 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
1.3.6 กิจกรรมย่อย 2.3.7 จัดส่งโรงพิมพ์
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1.3.7 กิจกรรมย่อย 2.3.10 สรุปผลการจัดโครงการ
1.3.8 กิจกรรมย่อย 2.3.11 รายงานผลการจัดโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ – ชั่วโมง/ 4 วัน
1.4 กิจกรรมหลัก 2.5 โครงการฝึกอบรม, Agenda (2 ครั้ง/ปี)
1.4.1 กิจกรรมย่อย 2.5.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.4.2 กิจกรรมย่อย 2.5.2 เขียนโครงการ
1.4.3 กิจกรรมย่อย 2.5.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ
1.4.4 กิจกรรมย่อย 2.5.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการ
1.4.5 กิจกรรมย่อย 2.5.7 จัดเตรียมงานโครงการ
1.4.6 กิจกรรมย่อย 2.5.8 ดาเนินงานโครงการ
1.4.7 กิจกรรมย่อย 2.5.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
1.4.8 กิจกรรมย่อย 2.5.11 สรุปผลการจัดโครงการ
1.4.9 กิจกรรมย่อย 2.5.12 รายงานผลการจัดโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ – ชั่วโมง/ 2 วัน
1.5 กิจกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 ครั้ง/ปี)
1.5.1 กิจกรรมย่อย 2.6.8 ดาเนินงานโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 44 นาที/ – ชั่วโมง/ – วัน
1.6 กิจกรรมหลัก 2.7 โครงการบาเพ็ญ กุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณู ปการต่อมหาวิทยาลัย
(ดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 ครั้ง/ปี)
1.6.1 กิจกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่)
1.6.2 กิจกรรมย่อย 2.7.8 ดาเนินงานโครงการ (2. ปฏิคม)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 48 นาที/ 2 ชั่วโมง/ – วัน
1.7 กิจกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ ญ กุ ศ ลถวายแด่ พ ระบรมวงศานุ ว งศ์ ที่ มี คุ ณู ป การต่ อ
มหาวิทยาลัย (ดาเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 ครั้ง/ปี)
1.7.1 กิจกรรมย่อย 2.8.8 ดาเนินงานโครงการ (3. ปฏิคม)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ – ชั่วโมง/ – วัน
1.8 กิจกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (1 ครั้ง/ปี)
1.8.1 กิจกรรมย่อย 2.9.8 ดาเนินงานโครงการ (2. ปฏิคม)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
1.9 กิจกรรมหลัก 2.10 โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 ครั้ง/ปี)
1.9.1 กิจกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดทาซอง/บอกบุญ)
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1.9.2 กิจกรรมย่อย 2.10.11 ดาเนินงานโครงการ (2. รับลงทะเบียน)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 58 นาที/ 6 ชั่วโมง/ – วัน
1.10 กิจกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 ครั้ง/ปี)
1.10.1 กิจกรรมย่อย 2.11.10 ดาเนินงานโครงการ (2.2 ปฏิคม) (3.2 ปฏิคม) (4.2 ปฏิคม)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 38 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 18 วัน

ลงนาม นางสาววณิชยา บุษบงส์
ตาแหน่ง ภัณฑารักษ์
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ .........นางพรรษภรณ์............................................... นามสกุล ............โฆษิตกานต์............................
ฝ่าย ..อนุรักษ์ พัฒนา และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม.. ตาแหน่ง ..เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ชานาญการ..
หน่วยงาน .......สานักศิลปะและวัฒนธรรม...............................................................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งานโครงการตามแผนงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม (PO)
1.1 กิจกรรมหลัก 2.4 โครงการบริการวิชาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม) (15 ครั้ง/ปี)
1.1.1 กิจกรรมย่อย 2.4.8 จัดเตรียมงานโครงการ (1. นิมนต์พระสงฆ์)
1.1.2 กิจกรรมย่อย 2.4.9 ดาเนินงานโครงการ (2. รับ-ส่งพระ)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 2 วัน
1.2 กิจกรรมหลัก 2.5 โครงการฝึกอบรม, Agenda (2 ครั้ง/ปี)
1.2.1 กิจกรรมย่อย 2.5.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย
1.2.2 กิจกรรมย่อย 2.5.2 เขียนโครงการ (ดูมาตรฐานเวลาจากหน่วยงานอื่น)
1.2.3 กิจกรรมย่อย 2.5.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการ
1.2.4 กิจกรรมย่อย 2.5.7 จัดเตรียมงานโครงการ
1.2.5 กิจกรรมย่อย 2.5.8 ดาเนินงานโครงการ
1.2.6 กิจกรรมย่อย 2.5.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
1.2.7 กิจกรรมย่อย 2.5.11 สรุปผลการจัดโครงการ
1.2.8 กิจกรรมย่อย 2.5.12 รายงานผลการจัดโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน – นาที/ – ชั่วโมง/ 2 วัน
1.3 กิจกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 ครั้ง/ปี)
1.3.1 กิจกรรมย่อย 2.6.8 ดาเนินงานโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 44 นาที/ – ชั่วโมง/ – วัน
1.4 กิจกรรมหลัก 2.7 โครงการบาเพ็ญ กุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณู ปการต่อมหาวิทยาลัย
(ดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 ครั้ง/ปี)
1.4.1 กิจกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (3. นิมนต์พระสงฆ์) (5. จัดสถานที่)
1.4.2 กิจกรรมย่อย 2.7.8 ดาเนินงานโครงการ (2. ปฏิคม)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 44 นาที/ 5 ชั่วโมง/ – วัน
1.5 กิจกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ ญ กุ ศ ลถวายแด่ พ ระบรมวงศานุ ว งศ์ ที่ มี คุ ณู ป การต่ อ
มหาวิทยาลัย (ดาเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 ครั้ง/ปี)
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1.5.1 กิจกรรมย่อย 2.8.7 จัดเตรียมงานโครงการ (3. นิมนต์พระ) (8. บริหารงบประมาณ)
1.5.2 กิจกรรมย่อย 2.8.8 ดาเนินงานโครงการ (3. ปฏิคม) (6. ประสานงาน)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ 3 ชั่วโมง/ – วัน
1.6 กิจกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (1 ครั้ง/ปี)
1.6.1 กิจกรรมย่อย 2.9.7 จัดเตรียมงานโครงการ (2. เตรียมเอกสารลงทะเบียน) (4. นิมนต์
พระ) (10. จัดเครื่องบวงสรวง)
1.6.2 กิจกรรมย่อย 2.9.8 ดาเนินงานโครงการ (2. ปฏิคม) (6. วางพานพุ่ม) (7. ประสานงาน)
(11. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ 6 ชั่วโมง/ – วัน
1.7 กิจกรรมหลัก 2.10 โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 ครั้ง/ปี)
1.7.1 กิจกรรมย่อย 2.10.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย
1.7.2 กิจกรรมย่อย 2.10.2 คัดเลือกพระอารามหลวง
1.7.3 กิจกรรมย่อย 2.10.3 ประสานงานกับวัด/กรมศาสนา/วัฒนธรรมจังหวัด
1.7.4 กิจกรรมย่อย 2.10.4 เขียนโครงการ
1.7.5 กิจกรรมย่อย 2.10.5 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ
1.7.6 กิจกรรมย่อย 2.10.6 ประชุมเจ้าอาวาสวัด/คณะกรรมการวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/สานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
1.7.7 กิจกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (1. จัดเตรียมเอกสาร) (2. จัดทาซอง/
บอกบุญ) (5. จัดเครื่องกฐินพระราชทานและสถานที่) (7. บริหารงบประมาณ) (8. ประสานงาน)
1.7.8 กิจกรรมย่อย 2.10.11 ดาเนินงานโครงการ (1. ปฏิคม) (4. ประสานงาน)
1.7.9 กิจกรรมย่อย 2.10.14 สรุปผลการจัดโครงการ
1.7.10 กิจกรรมย่อย 2.10.16 รายงานผลการจัดโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 54 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 5 วัน
1.8 กิจกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 ครั้ง/ปี)
1.8.1 กิจกรรมย่อย 2.11.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย
1.8.2 กิจกรรมย่อย 2.11.2 คัดเลือกวัด /ประสานงานกับวัด
1.8.3 กิจกรรมย่อย 2.11.3 เขียนโครงการ
1.8.4 กิจกรรมย่อย 2.11.4 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ
1.8.5 กิจกรรมย่อย 2.11.8 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
1.8.6 กิจกรรมย่อย 2.11.9 จัดเตรียมงานโครงการ (8. งานประสานงาน)
1.8.7 กิจกรรมย่อย 2.11.10 ด าเนิ น งานโครงการ (1. พิ ธี ล าอุ ป สมบท) (2.2 ปฏิ ค ม) (3.2
ปฏิคม) (4.2 ปฏิคม) (5. พิธีลาสิกขา)
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1.8.8 กิจกรรมย่อย 2.11.14 สรุปผลการจัดโครงการ
1.8.9 กิจกรรมย่อย 2.11.16 รายงานผลการจัดโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 35 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 1 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 42 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 14 วัน

ลงนาม นางพรรษภรณ์ โฆษิตกานต์
ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป 7 ชานาญการ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผูอ้ นุมัติ
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ .........นางสาววิมลฉัตร์..................................................... นามสกุล ...........เลิศคชสีห์.......................
ฝ่าย .......อนุรักษ์ พัฒนา และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม.......... ตาแหน่ง ........ภัณฑารักษ์.......................
หน่วยงาน .......สานักศิลปะและวัฒนธรรม..............................................................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งานโครงการตามแผนงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม (PO)
1.1 กิจกรรมหลัก 2.1 โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (3 ครั้ง/ปี)
1.1.1 กิจกรรมย่อย 2.1.7 จัดเตรียมข้อมูล
1.1.2 กิจกรรมย่อย 2.1.8 ออกแบบรูปแบบการจัดนิทรรศการ
1.1.3 กิจกรรมย่อย 2.1.10 จั ด เตรีย มนิ ท รรศการ (2. จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ) (3. จั ด บอร์ ด
นิทรรศการ) (4. จัดทาเอกสารลงทะเบียน) (5. จัดทาเอกสารประกอบนิทรรศการ (แผ่นพับ)) (6. จัด
เอกสารการประเมิน)
1.1.4 กิจกรรมย่อย 2.1.11 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
1.1.5 กิจกรรมย่อย 2.1.12 จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 4.98 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 7 วัน
1.2 กิจกรรมหลัก 2.2 โครงการจัดนิทรรศการ (1 ครั้ง/ปี)
1.2.1 กิจกรรมย่อย 2.2.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.2.2 กิจกรรมย่อย 2.2.2 เขียนโครงการ
1.2.3 กิจกรรมย่อย 2.2.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ
1.2.4 กิจกรรมย่อย 2.2.4 จัดเตรียมข้อมูล
1.2.5 กิจกรรมย่อย 2.2.7 จัดเตรียมนิทรรศการ
1.2.6 กิจกรรมย่อย 2.2.8 จัดนิทรรศการ
1.2.7 กิจกรรมย่อย 2.2.9 จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และสถานที่
1.2.8 กิจกรรมย่อย 2.2.10 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
1.2.9 กิจกรรมย่อย 2.2.12 สรุปผลการจัดโครงการ
1.2.10 กิจกรรมย่อย 2.2.13 รายงานผลการจัดโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 22 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 4 วัน
1.3 กิจกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 ครั้ง/ปี)
1.3.1 กิจกรรมย่อย 2.6.8 ดาเนินงานโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 44 นาที/ – ชั่วโมง/ – วัน
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1.4 กิจกรรมหลัก 2.7 โครงการบาเพ็ญ กุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณู ปการต่อมหาวิทยาลัย
(ดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 ครั้ง/ปี)
1.4.1 กิจกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่)
1.4.2 กิจกรรมย่อย 2.7.8 ดาเนินงานโครงการ (2. ปฏิคม)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 48 นาที/ 2 ชั่วโมง/ – วัน
1.5 กิจกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ ญ กุ ศ ลถวายแด่ พ ระบรมวงศานุ ว งศ์ ที่ มี คุ ณู ป การต่ อ
มหาวิทยาลัย (ดาเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 ครั้ง/ปี)
1.5.1 กิจกรรมย่อย 2.8.8 ดาเนินงานโครงการ (3. ปฏิคม)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ – ชั่วโมง/ – วัน
1.6 กิจกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (1 ครั้ง/ปี)
1.6.1 กิจกรรมย่อย 2.9.8 ดาเนินงานโครงการ (2. ปฏิคม)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
1.7 กิจกรรมหลัก 2.10 โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 ครั้ง/ปี)
1.7.1 กิจกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดทาซอง/บอกบุญ)
1.7.2 กิจกรรมย่อย 2.10.11 ดาเนินงานโครงการ (2. รับลงทะเบียน)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 58 นาที/ 6 ชั่วโมง/ – วัน
1.8 กิจกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 ครั้ง/ปี)
1.8.1 กิจกรรมย่อย 2.11.10 ดาเนินงานโครงการ (2.2 ปฏิคม) (3.2 ปฏิคม) (4.2 ปฏิคม)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 38 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 43 นาที/ 23 ชั่วโมง/ 9 วัน

ลงนาม นางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์ ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง ภัณฑารักษ์
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ .........นายวาทะฤทธิ์.................................................. นามสกุล ............ลีลาฤทธิ์..............................
ฝ่าย .......บริหารงานทั่วไป............................ ตาแหน่ง ...........นักวิชาการคอมพิวเตอร์...........................
หน่วยงาน .......สานักศิลปะและวัฒนธรรม...............................................................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งานโครงการตามแผนงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม (PO)
1.1 กิจกรรมหลัก 2.3 โครงการสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (6 ครั้ง/ปี)
1.1.1 กิจกรรมย่อย 2.3.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.1.2 กิจกรรมย่อย 2.3.2 เขียนโครงการ
1.1.3 กิจกรรมย่อย 2.3.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ
1.1.4 กิจกรรมย่อย 2.3.4 จัดเตรียมข้อมูล
1.1.5 กิจกรรมย่อย 2.3.5 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
1.1.6 กิจกรรมย่อย 2.3.7 จัดส่งโรงพิมพ์
1.1.7 กิจกรรมย่อย 2.3.10 สรุปผลการจัดโครงการ
1.1.8 กิจกรรมย่อย 2.3.11 รายงานผลการจัดโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ – ชั่วโมง/ 4 วัน
1.2 กิจกรรมหลัก 2.4 โครงการบริการวิชาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม) (15 ครั้ง/ปี)
1.2.1 กิจกรรมย่อย 2.4.8 จัดเตรียมงานโครงการ (3. จัดสถานที่)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 34 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 1 วัน
1.3 กิจกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 ครั้ง/ปี)
1.3.1 กิจกรรมย่อย 2.6.8 ดาเนินงานโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 44 นาที/ – ชั่วโมง/ – วัน
1.4 กิจกรรมหลัก 2.7 โครงการบาเพ็ญ กุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณู ปการต่อมหาวิทยาลัย
(ดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 ครั้ง/ปี)
1.4.1 กิจกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่)
1.4.2 กิจกรรมย่อย 2.7.8 ดาเนินงานโครงการ (4. พิธีการสงฆ์) (9. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 28 นาที/ 3 ชั่วโมง/ – วัน
1.5 กิจกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ ญ กุ ศ ลถวายแด่ พ ระบรมวงศานุ ว งศ์ ที่ มี คุ ณู ป การต่ อ
มหาวิทยาลัย (ดาเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 ครั้ง/ปี)
1.5.1 กิจกรรมย่อย 2.8.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่)
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1.5.2 กิจกรรมย่อย 2.8.8 ดาเนินงานโครงการ (1. ขนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ) (5. พิธี
การสงฆ์)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 52 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
1.6 กิจกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (1 ครั้ง/ปี)
1.6.1 กิจกรรมย่อย 2.9.8 ดาเนินงานโครงการ (5. พิธีการสงฆ์) (11. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
1.7 กิจกรรมหลัก 2.10 โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 ครั้ง/ปี)
1.7.1 กิจกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดทาซอง/บอกบุญ) (5. จัดเครื่อง
กฐินพระราชทานและสถานที่)
1.7.2 กิจกรรมย่อย 2.10.11 ดาเนินงานโครงการ (3. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 47 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 1 วัน
1.8 กิจกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 ครั้ง/ปี)
1.8.1 กิจกรรมย่อย 2.11.10 ดาเนินงานโครงการ (2.3 ปลงผม) (3.3 พิธีอุปสมบท) (4.3 พิธี
ฉลองพระนวกะ)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 23 นาที/ 3 ชั่วโมง/ – วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 18 นาที/ – ชั่วโมง/ 8 วัน

ลงนาม นายวาทะฤทธิ์ ลีลาฤทธิ์ ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ .........นางสาวสาลิน.ี ............................................... นามสกุล ............บุญสมเคราะห์........................
ฝ่าย .......บริหารงานทั่วไป...................................... ตาแหน่ง ...........นักประชาสัมพันธ์...........................
หน่วยงาน .......สานักศิลปะและวัฒนธรรม...............................................................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งานโครงการตามแผนงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม (PO)
1.1 กิจกรรมหลัก 2.3 โครงการสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (6 ครั้ง/ปี)
1.1.1 กิจกรรมย่อย 2.3.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
1.1.2 กิจกรรมย่อย 2.3.2 เขียนโครงการ
1.1.3 กิจกรรมย่อย 2.3.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ
1.1.4 กิจกรรมย่อย 2.3.4 จัดเตรียมข้อมูล
1.1.5 กิจกรรมย่อย 2.3.5 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
1.1.6 กิจกรรมย่อย 2.3.7 จัดส่งโรงพิมพ์
1.1.7 กิจกรรมย่อย 2.3.8 รับและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์
1.1.8 กิจกรรมย่อย 2.3.10 สรุปผลการจัดโครงการ
1.1.9 กิจกรรมย่อย 2.3.11 รายงานผลการจัดโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 5 วัน
1.2 กิจกรรมหลัก 2.4 โครงการบริการวิชาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม) (15 ครั้ง/ปี)
1.2.1 กิจกรรมย่อย 2.4.8 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดหาวัสดุดาเนินโครงการ) (3. จัดสถานที่)
1.2.2 กิจกรรมย่อย 2.4.9 ดาเนินงานโครงการ (6. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 8 นาที/ 2 ชั่วโมง/ – วัน
1.3 กิจกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 ครั้ง/ปี)
1.3.1 กิจกรรมย่อย 2.6.8 ดาเนินงานโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 22 นาที/ – ชั่วโมง/ – วัน
1.4 กิจกรรมหลัก 2.7 โครงการบาเพ็ญ กุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณู ปการต่อมหาวิทยาลัย
(ดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 ครั้ง/ปี)
1.4.1 กิจกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่)
1.4.2 กิจกรรมย่อย 2.7.8 ดาเนินงานโครงการ (9. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 58 นาที/ – ชั่วโมง/ – วัน
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1.5 กิจกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ ญ กุ ศ ลถวายแด่ พ ระบรมวงศานุ ว งศ์ ที่ มี คุ ณู ป การต่ อ
มหาวิทยาลัย (ดาเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 ครั้ง/ปี)
1.5.1 กิจกรรมย่อย 2.8.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่)
1.5.2 กิจกรรมย่อย 2.8.8 ดาเนินงานโครงการ (1. ขนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ)
(10. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 43 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
1.6 กิจกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (1 ครั้ง/ปี)
1.6.1 กิจกรรมย่อย 2.9.7 จั ด เตรียมงานโครงการ (5. จั ด หาวัส ดุ ดาเนิน โครงการ) (6. จั ด
สถานที่) (10. จัดเครื่องบวงสรวง)
1.6.2 กิจกรรมย่อย 2.9.8 ดาเนินงานโครงการ (11. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 30 นาที/ 2 ชั่วโมง/ – วัน
1.7 กิจกรรมหลัก 2.10 โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 ครั้ง/ปี)
1.7.1 กิจกรรมย่อย 2.10.6 ประชุ ม เจ้า อาวาสวั ด /คณะกรรมการวั ด /วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด /
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
1.7.2 กิจกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดทาซอง/บอกบุ ญ ) (4. หาวัส ดุ
ดาเนินโครงการ)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 52 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 1 วัน
1.8 กิจกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 ครั้ง/ปี)
1.8.1 กิจกรรมย่อย 2.11.9 จัดเตรียมงานโครงการ (4. จัดหาวัสดุดาเนินโครงการ)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 18 นาที/ 1 ชั่วโมง/ – วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 6 นาที/ – ชั่วโมง/ 8 วัน

ลงนาม นางสาวสาลินี บุญสมเคราะห์ ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

ส่วนที่ 5
กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instructions)
ภาระงานตามโครงสร้ า งฝ่ า ยแผนงาน และประกั น คุ ณ ภาพ มี ทั้ ง หมด 12 งาน โดยมี
รายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละงานดังต่อไปนีด้ ังนี้
1. งานแผนและงบประมาณ
2. งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
3. งานบริหารความเสี่ยง
4. งานควบคุมภายใน
5. งานโครงการวารสาคัญประจาปี (Agenda)
6. งานประกันคุณภาพ
7. งานพัฒนาเอกลักษณ์
8. งานจัดการความรู้ (KM)
9. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.)
10. งานพัฒนาระบบ
11. งานบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO
12. งานโครงการตามแผนงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม

5.1 งานแผนงานและงบประมาณ
5.1.1 ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน

แผนงานและงบประมาณ

ชื่อ

นางสาวจิตรานุช

นามสกุล

ฝ่าย

แผนงาน และประกันคุณภาพ

งาน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ

นางสาวจิตรานุช

นามสกุล

.

เวสา

รหัสเอกสาร JD - AC - PQ - PB

แผนงานและงบประมาณ

สรุปมีกิจกรรมหลัก

เวสา

19

กิจกรรม

ตาแหน่ง .....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ....

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อทบทวนทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงาน วางแผนการดาเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเผยแพร่ทิศทางและเป้าหมายการดาเนินงานให้เป็นที่รู้จักต่อประชาคม
1.2 เพื่อวางแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าต่อการดาเนินงาน
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 จัดทาคาขอตัง้
งบประมาณประจาปี –
งบรายได้
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง
2.1.1 รวมรวมข้อมูลการจัดทา
งบประมาณการจัดโครงการ
ประจาปีจากผู้บริหาร

รายละเอียดกิจกรรม
1) รับทราบแนวทางการจัดทางบประมาณ
ประจาปีจากการประชุมของกองนโยบายและ
แผน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
แนวทางการจัดทา
งบประมาณประจาปีของ
หน่วยงาน

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
3
-

2) จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ผู้บริหารจัดทาข้อมูลประมาณการการจัด
โครงการประจาปี

1

บันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์ฯ

15

-

-

3) รวมรวมข้อมูลการจัดทางบประมาณการจัด
โครงการประจาปี

1

ข้อมูลงบประมาณการจัด
โครงการประจาปี

-

-

1

สัดส่วน
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2.1.2 สรุปข้อมูลการจัดทา
งบประมาณการจัดโครงการ
ประจาปี

2.1.3 จัดทาคาขอตัง้ งบประมาณ
ประจาปี

2.1.4 เสนอคาขอตัง้ งบประมาณ
ประจาปี

รายละเอียดกิจกรรม
1) สรุปรายชื่อโครงการและรายละเอียดของ
โครงการในการดาเนินงานประจาปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

2) นาเสนอข้อมูลสรุปรายชื่อโครงการและ
รายละเอียดของโครงการในการดาเนินงาน
ประจาปีตอ่ ผู้บริหาร

1

3) ปรับปรุงข้อมูลสรุปรายชื่อโครงการและ
รายละเอียดของโครงการในการดาเนินงาน
ประจาปีตามข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหาร

1

1) ทบทวนแบบฟอร์มการทาคาขอตั้ง
งบประมาณประจาปี

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
4
5

-

-

-

1

-

1

15

-

-

2) จัดทา (ร่าง) คาขอตัง้ งบประมาณประจาปี

1

-

-

1

3) เสนอ (ร่าง) คาขอตัง้ งบประมาณประจาปีให้
ผู้อานวยการพิจารณาเห็นชอบ

1

5

-

-

4) ปรับแก้คาขอตัง้ งบประมาณประจาปีตาม
ข้อเสนอแนะของผู้อานวยการ

1

คาขอตัง้ งบประมาณ
ประจาปี

30

-

-

จัดทาบันทึกข้อความส่งคาขอตัง้ งบประมาณ
ประจาปีที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้อานวยการ
ให้กองนโยบายและแผน

1

บันทึกข้อความนาส่งคาขอ
ตัง้ งบประมาณประจาปี

15

-

-

25

2

3

รวม

สรุปรายชื่อโครงการและ
รายละเอียดของโครงการใน
การดาเนินงานประจาปี

สัดส่วน
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2.2 จัดทาคาขอตัง้
งบประมาณประจาปี –
งบลงทุน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.2.1 สารวจความต้องการรายการ 1) จัดทาแบบฟอร์มสารวจความต้องการ
ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ประจาปี

2.2.2 สรุปผลการสารวจความ
ต้องการรายการครุภัณฑ์ประจาปี

2.2.3 จัดทาแผนความต้องการ
รายการครุภัณฑ์ประจาปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
เอกสารสารวจความ
ต้องการครุภัณฑ์ประจาปี

2) ชี้แจงแบบฟอร์มสารวจความต้องการ
รายการครุภัณฑ์ประจาปี

1

3) สารวจความต้องการรายงานครุภัณฑ์
ประจาปี

1

1) รวมรวมข้อมูลการสารวจความต้องการ
รายการครุภัณฑ์ประจาปี

1

2) สรุปผลการสารวจความต้องการรายการ
ครุภัณฑ์ประจาปี

1

1) จัดทา (ร่าง) แผนความต้องการรายการ
ครุภัณฑ์ประจาปี

1

2) เสนอ (ร่าง) แผนความต้องการรายการ
ครุภัณฑ์ประจาปี ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) แผนความต้องการรายการ
ครุภัณฑ์ประจาปีตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
ฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) แผนความต้องการรายการ
ครุภัณฑ์ประจาปี ให้หัวหน้าสานักงาน
พิจารณา

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
30
15

-

-

รายการและจานวนครุภัณฑ์
ประจาปี

-

1

-

ข้อมูลความต้องการ
ครุภัณฑ์ประจาปี

30

-

-

-

6

-

-

4

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

แผนความต้องการรายการ
ครุภัณฑ์ประจาปี

สัดส่วน
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รายละเอียดกิจกรรม
5) ปรับแก้ (ร่าง)แผนความต้องการรายการ
ครุภัณฑ์ประจาปีตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงาน

2.2.4 รวบรวมรายละเอียดและ
คุณลักษณะครุภัณฑ์

2.2.5 จัดทารายงานงบลงทุน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

6) เสนอ (ร่าง) แผนความต้องการรายการ
ครุภัณฑ์ประจาปีให้รองผู้อานวยการพิจารณา

1

7) ปรับแก้ (ร่าง) แผนความต้องการรายการ
ครุภัณฑ์ประจาปีตามข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ
8) เสนอแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์
ประจาปีตอ่ ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
-

5

-

-

(ร่าง) แผนความต้องการ
รายการครุภัณฑ์ประจาปี

15

-

-

1

แผนความต้องการรายการ
ครุภัณฑ์ประจาปี

5

-

-

1) แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบแผนความ
ต้องการรายการครุภัณฑ์ประจาปี และขอ
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

1

เอกสารรายละเอียดและ
คุณลักษณะครุภัณฑ์

10

-

-

2) จัดหารายละเอียดครุภัณฑ์ของฝ่าย
3) รวมรวมรายละเอียดและคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์

1
1

-

1

1
-

1) จัดทา (ร่าง) รายงานงบลงทุน
2) เสนอ (ร่าง) รายงานงบลงทุน ให้หัวหน้าฝ่าย
พิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานงบลงทุน ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

1
1

5

2
-

-

15

-

-

1

รายงานงบลงทุน

สัดส่วน
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2.2.6 เสนอรายงานงบลงทุน

2.3 ทบทวนและ
ปรับปรุงเป้าหมาย กล
ยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม
และตัวชีว้ ัดผลสาเร็จ
ประจาปี (งบประมาณ
แผ่นดิน)
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.3.1 รับทราบแนวทางการทบทวน
และปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์
ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัด
ผลสาเร็จประจาปีจากกองนโยบาย
และแผน

รายละเอียดกิจกรรม
4) เสนอ (ร่าง) รายงานงบลงทุน ให้หัวหน้า
สานักงานพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานงบลงทุน ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) รายงานงบลงทุนให้รอง
ผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานงบลงทุน
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
8) เสนอรายงานงบลงทุน ต่อผู้อานวยการเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ
จัดทาบันทึกข้อความส่งรายงานงบลงทุน ให้
กองนโยบายและแผนเพื่อเสนอคาขอตัง้
งบประมาณประจาปี – งบลงทุน
รวม
รับทราบแนวทางการทบทวนและปรับปรุง
เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ
ตัวชีว้ ัดผลสาเร็จประจาปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

(ร่าง) รายงานงบลงทุน

15

-

-

1

รายงานงบลงทุน

5

-

-

1

บันทึกข้อความเสนอรายงาน
งบลงทุน

15

-

-

50
15

3
-

3
-

1

เอกสารการทบทวนและ
ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์
ผลผลิต กิจกรรมและ
ตัวชีว้ ัดผลสาเร็จประจาปี

สัดส่วน

100
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2.3.2 ทบทวนและปรับปรุง
เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต
กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ประจาปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1) ศึกษาข้อมูลผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
1
ข้อมูลผลการดาเนินงานของ
ปีที่ผ่านมา
รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1

2) ดาเนินการทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย
กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชีว้ ัด
ผลสาเร็จประจาปี

1

-

3

-

3) เสนอผลการทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย
กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชีว้ ัด
ผลสาเร็จประจาปี ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา

1

5

-

-

4) ปรับแก้ผลการทบทวน และปรับปรุง
เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ
ตัวชีว้ ัดผลสาเร็จประจาปีตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าฝ่าย

1

10

-

-

5) เสนอผลการทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย
กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชีว้ ัด
ผลสาเร็จประจาปี ให้หัวหน้าสานักงาน
พิจารณา

1

5

-

-

6) ปรับแก้ผลการทบทวน และปรับปรุง
เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ
ตัวชีว้ ัดผลสาเร็จประจาปีตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าสานักงาน

1

10

-

-

สัดส่วน
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2.3.3 รายงานผลการทบทวนและ
ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต
กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ประจาปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
7) เสนอผลการทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย
1
กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชีว้ ัด
ผลสาเร็จประจาปีให้รองผู้อานวยการพิจารณา
รายละเอียดกิจกรรม

8) ปรับแก้ผลการทบทวน และปรับปรุง
เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ
ตัวชีว้ ัดผลสาเร็จประจาปีตามข้อเสนอแนะของ
รองผู้อานวยการ

1

9) เสนอผลการทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย
กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชีว้ ัด
ผลสาเร็จประจาปีตอ่ ผู้อานวยการเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ

1

จัดทาบันทึกข้อความส่งผลการทบทวน และ
ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม
และตัวชีว้ ัดผลสาเร็จประจาปีให้กองนโยบาย
และแผน

1

10

-

-

ผลการทบทวน และ
ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์
ผลผลิต กิจกรรม และ
ตัวชีว้ ัดผลสาเร็จประจาปี

5

-

-

ข้อมูลผลการทบทวน และ
ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์
ผลผลิต กิจกรรม และ
ตัวชีว้ ัดผลสาเร็จประจาปี

15

-

-

20
-

4
-

1
1

รวม
2.4 จัดทาข้อมูล
ประกอบการชี้แจง
งบประมาณประจาปี –
งบแผ่นดิน
หน่วยนับ : ครัง้

2.4.1 ศึกษาข้อมูลผลการดาเนินงาน
ของปีที่ผ่านมา

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน
ที่สาคัญ

สัดส่วน
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2.4.2 จัดทาข้อมูลสรุปผลการ
ดาเนินงานที่สาคัญเพื่อ
ประกอบการจัดทาเอกสารชี้แจง
งบประมาณ

รายละเอียดกิจกรรม
1) จัดทา (ร่าง) ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่
สาคัญเพื่อประกอบการจัดทาเอกสารชี้แจง
งบประมาณ
2) เสนอ (ร่าง)ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่
สาคัญเพื่อประกอบการจัดทาเอกสารชี้แจง
งบประมาณ ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน
ที่สาคัญเพื่อประกอบการจัดทาเอกสารชี้แจง
งบประมาณตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่
สาคัญเพื่อประกอบการจัดทาเอกสารชี้แจง
งบประมาณ ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน
ที่สาคัญเพื่อประกอบการจัดทาเอกสารชี้แจง
งบประมาณตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่
สาคัญเพื่อประกอบการจัดทาเอกสารชี้แจง
งบประมาณให้รองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่
สาคัญเพื่อประกอบการจัดทาเอกสารชี้แจง
งบประมาณตามข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

1

5

-

-

1

-

1

-

1

5

-

-

1

30

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

สัดส่วน
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2.4.3 จัดทาข้อมูลประกอบการ
ชี้แจงงบประมาณประจาปี - งบ
แผ่นดิน

รายละเอียดกิจกรรม
8) เสนอข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญ
เพื่อประกอบการจัดทาเอกสารชี้แจง
งบประมาณต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
1) จัดทา (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน
ที่สาคัญเพื่อประกอบการ
จัดทาเอกสารชี้แจง
งบประมาณ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

-

-

2

2) เสนอ (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณประจาปี - งบแผ่นดิน ให้หัวหน้า
ฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณประจาปี - งบแผ่นดินตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

1

5

-

-

1

-

4

-

4) เสนอ (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณประจาปี - งบแผ่นดิน ให้หัวหน้า
สานักงานพิจารณา

1

5

-

-

5) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณประจาปี - งบแผ่นดินตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน

1

30

-

-

6) เสนอ (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณประจาปี - งบแผ่นดินให้รอง
ผู้อานวยการพิจารณา

1

5

-

-

สัดส่วน
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รายละเอียดกิจกรรม
7) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณประจาปี - งบแผ่นดินตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
8) เสนอข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ
ประจาปี - งบแผ่นดินต่อผู้อานวยการเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ

2.5 จัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณประจาปี –
งบแผ่นดิน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครัง้ ต่อปี

2.4.4 จัดส่งข้อมูลประกอบการ
ชี้แจงงบประมาณประจาปี - งบ
แผ่นดิน

จัดทาบันทึกข้อความนาส่งข้อมูลประกอบการ
ชี้แจงงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดินให้กอง
นโยบายและแผน

2.5.1 รวมรวมข้อมูลการจัดทา
งบประมาณการจัดโครงการ
ประจาปี - งบแผ่นดินจากผู้บริหาร

รวม
1) รับทราบแนวทางการจัดทางบประมาณ
ประจาปี - งบแผ่นดินจากการประชุมของกอง
นโยบายและแผน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
-

1

ข้อมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณประจาปี - งบ
แผ่นดิน

5

-

-

1

บันทึกข้อความนาส่งข้อมูล
ประกอบการชี้แจง
งบประมาณประจาปี - งบ
แผ่นดิน

15

-

-

25
-

5
4

4
-

15

-

-

-

3

-

1

2) จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ผู้บริหารจัดทาข้อมูลประมาณการการจัด
โครงการประจาปี - งบแผ่นดิน

1

3) รวมรวมข้อมูลการจัดทางบประมาณการจัด
โครงการประจาปี - งบแผ่นดิน

1

แนวทางการจัดทา
งบประมาณประจาปีของ
หน่วยงาน

ข้อมูลงบประมาณการจัด
โครงการประจาปี – งบ
แผ่นดิน

สัดส่วน

100
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2.5.2 สรุปข้อมูลการจัดทา
งบประมาณการจัดโครงการ
ประจาปี - งบแผ่นดิน

2.5.3 จัดทาคาขอตัง้ งบประมาณ
ประจาปี - งบแผ่นดิน

2.5.4 เสนอคาขอตัง้ งบประมาณ
ประจาปี - งบแผ่นดิน

รายละเอียดกิจกรรม
1) สรุปรายชื่อโครงการและรายละเอียดของ
โครงการในการดาเนินงานประจาปี-งบแผ่นดิน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

2) นาเสนอข้อมูลสรุปรายชื่อโครงการและ
รายละเอียดของโครงการในการดาเนินงาน
ประจาปี - งบแผ่นดิน ต่อผู้บริหาร

1

3) ปรับแก้ข้อมูลสรุปรายชื่อโครงการและ
รายละเอียดของโครงการในการดาเนินงาน
ประจาปี - งบแผ่นดินตามข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหาร

1

1) ทบทวนแบบฟอร์มการทาคาขอตั้ง
งบประมาณประจาปี - งบแผ่นดิน

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1
5

-

-

-

2

-

1

10

-

-

2) จัดทา (ร่าง) คาขอตัง้ งบประมาณประจาปี
- งบแผ่นดิน

1

-

3

-

3) เสนอ (ร่าง) คาขอตัง้ งบประมาณประจาปี งบแผ่นดินให้ผู้อานวยการพิจารณาเห็นชอบ

1

5

-

-

4) ปรับแก้คาขอตัง้ งบประมาณประจาปี - งบ
แผ่นดินตามข้อเสนอแนะของผู้อานวยการ

1

คาขอตัง้ งบประมาณ
ประจาปี - งบแผ่นดิน

30

-

-

จัดทาบันทึกข้อความส่งคาขอตัง้ งบประมาณ
ประจาปี - งบแผ่นดินที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการให้กองนโยบายและแผน
รวม

1

บันทึกข้อความนาส่งคาขอ
ตัง้ งบประมาณประจาปี งบแผ่นดิน

15

-

-

20

6

2

สรุปรายชื่อโครงการและ
รายละเอียดของโครงการใน
การดาเนินงานประจาปี งบแผ่นดิน

สัดส่วน

100
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2.6 จัดทาโครงการ
2.6.1 จัดทา (ร่าง) โครงการทบทวน
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ าร
และแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี
ประจาปี
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

รายละเอียดกิจกรรม
1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
2) จัดทา (ร่าง) โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี โดย
กาหนดกิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ งบประมาณ และผูร้ ับผิดชอบงาน
3) เสนอ (ร่าง) โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ให้
หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
4) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
5) เสนอ (ร่าง) โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ให้
หัวหน้าสานักงาน
6) ปรับแก้ (ร่าง)โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
7) เสนอ (ร่าง) โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ให้รอง
ผู้อานวยการพิจารณา
8) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการพิจารณา

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
3
3
-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

15

-

-

1

(ร่าง) โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี

สัดส่วน
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2.6.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

รายละเอียดกิจกรรม
เสนอโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีให้ผู้อานวยการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจาปีที่ได้รับการ
อนุมัติ

รวม
2.7 สารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
เพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงาน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.7.1 จัดเตรียมแบบสารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน

แบบสอบถามครบตาม
จานวนที่กาหนด

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

5

-

1

-

1

-

1) กาหนดขอบเขต/พื้นที่และจานวนการจัดเก็บ
ข้อมูลการบสารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียเพื่อกาหนด
แผนการดาเนินงานของหน่วยงาน

1

2) จัดทาแบบสารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียเพื่อกาหนด
แผนการดาเนินงานของหน่วยงาน

1

-

4

-

3) เสนอแบบสารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียเพื่อกาหนด
แผนการดาเนินงานของหน่วยงาน ให้หัวหน้า
ฝ่ายพิจารณา

1

5

-

-

4) ปรับแก้แบบสารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียเพื่อกาหนด
แผนการดาเนินงานของหน่วยงานตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

1

-

2

-

สัดส่วน

100
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รายละเอียดกิจกรรม
5) เสนอแบบสารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียเพื่อกาหนด
แผนการดาเนินงานของหน่วยงานให้หัวหน้า
สานักงานพิจารณา

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

6) ปรับแก้แบบสารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียเพื่อกาหนด
แผนการดาเนินงานของหน่วยงานตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน

1

30

-

-

7) เสนอแบบสารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียเพื่อกาหนด
แผนการดาเนินงานของหน่วยงานให้รอง
ผู้อานวยการพิจารณา

1

5

-

-

8) ปรับแก้แบบสารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียเพื่อกาหนด
แผนการดาเนินงานของหน่วยงานตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ

1

15

-

-

9) เสนอแบบสารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียเพื่อกาหนด
แผนการดาเนินงานของหน่วยงานต่อ
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

1

5

-

-

แบบสารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีสว่ น
ได้ส่วนเสียเพื่อกาหนด
แผนการดาเนินงานของ
หน่วยงาน

สัดส่วน

75

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
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10) สาเนาแบบสารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียเพื่อกาหนด
แผนการดาเนินงานของหน่วยงานตามจานวนที่
กาหนด (1,000 ชุด)

2.7.2 จัดเก็บแบบสารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน

2.7.3 สรุปผลการบสารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

1) จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ตอบแบบสอบถาม
2) จัดกลุ่มแบบสอบถามโดยจาแนกราย
หน่วยงานตามจานวนที่กาหนด พร้อมแนบ
สาเนาบันทึกข้อความ
3) แจกแบบสอบถาม/นาส่งแบบสอบถามให้กับ
หน่วยงานตามที่กาหนด
4) รวมรวมแบบสารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียเพื่อกาหนด
แผนการดาเนินงานของหน่วยงาน

1

1) ลงเลขที่และรหัสแบบแบบสารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย
เพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน
(1,000 ชุด)

1

2) คีย์ขอ้ มูลแบบสารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียเพื่อกาหนด
แผนการดาเนินงานของหน่วยงาน (1,000 ชุด)

1

จานวนแบบสอบถามที่มกี าร
สารวจแล้ว

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
3
-

15

-

-

1

-

2

-

1

-

4

-

1

-

4

-

-

-

2

-

-

3

สรุปผลการบสารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียเพื่อ
กาหนดแผนการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน

สัดส่วน
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3) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่คยี ใ์ นระบบให้
ถูกต้องตรงกับเลขที่ของแบบสอบถาม (1,000
ชุด)
4) ประมวลผลการสารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
5) วิเคราะห์ผลสารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
6) สรุปผลการสารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย

2.8.1 สารวจรายชื่อผู้บริหารและ
บุคลากรที่มีคุณสมบัตเิ ป็น
คณะกรรมการ
2.8.2 จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
2

1

-

2

-

1

-

-

2

1

-

-

1

15

-

-

1

35
10

2
-

13
-

1) พิมพ์คาสั่งลงในแบบฟอร์ม
2) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา

1
1

30
5

-

-

3) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

1

10

-

-

2.7.4 รายงานผลการสารวจความ จัดทาบันทึกรายงานผลการสารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มสี ่วน ต้องการของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย
ได้ส่วนเสียต่อผู้อานวยการ
ต่อผู้อานวยการ

2.8 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
และแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

รวม
สารวจรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มี
คุณสมบัตเิ ป็นคณะกรรมการ

1

สรุปผลการสารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย

สัดส่วน

100
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2.8.3 เสนอคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ผู้อานวยการเพื่อ
พิจารณาลงนาม

2.9 จัดทาแผน
2.9.1 ทบทวนปฏิทินการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์5 ปี และ
ยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบตั ิ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ราชการประจาปีงบประมาณ
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

รายละเอียดกิจกรรม
4) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ให้รองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
1) จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ผู้อานวยการเพื่อลงนามในคาสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการฯ
2) จัดทาบันทึกข้อความส่งคาสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ที่มีรายชื่อ

รวม
1) ศึกษาปฏิทินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) กาหนดปฏิทินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์5
ปี และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
ระดับหน่วยงาน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

1

10

-

-

1

5

-

-

10

-

-

15

-

-

15

-

-

1

55
30

1
-

-

1

-

2

-

1

(ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการฯ

1

1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์5 ปี
และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
ได้รับการลงนาม

สัดส่วน

100
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รายละเอียดกิจกรรม
3) เสนอปฏิทินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์5 ปี
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
4) ปรับแก้ปฏิทินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์5 ปี
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
5) เสนอปฏิทินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์5 ปี
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณให้
หัวหน้าสานักงานพิจารณา
6) ปรับแก้แบบปฏิทินการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าสานักงาน
7) เสนอปฏิทินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์5 ปี
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณให้
รองผู้อานวยการพิจารณา
8) ปรับแก้ปฏิทินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์5
ปี และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
9) เสนอปฏิทินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์5 ปี
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
ต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

1

30

-

-

1

5

-

-

1

30

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

5

-

-

1

ปฏิทินการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์5 ปี และ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี

สัดส่วน
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2.9.2 รวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก

รายละเอียดกิจกรรม
1) ศึกษาแนวทางการรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
แนวทางการรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
30
-

2) ศึกษาข้อมูลผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
เพื่อกาหนดเป็นข้อมูลปัจจัยภายใน

1

-

3

-

3) วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการดาเนินงานในปีที่ผ่าน
มา
4) สรุปประเด็นที่เป็นปัจจัยภายในที่มผี ลต่อ
การดาเนินงาน

1

-

-

1

-

4

-

5) ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผลต่อ
การดาเนินงานเพื่อกาหนดเป็นข้อมูลปัจจัย
ภายนอก
6) วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผล
ต่อการดาเนินงาน

1

-

3

-

1

-

-

1

7) สรุปประเด็นที่เป็นปัจจัยภายนอกที่มผี ลต่อ
การดาเนินงาน

1

-

4

-

8) สารวจความคิดเห็นผู้บริหารและบุคลากร
เพื่อกาหนดประเด็นปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกเพิ่มเติม

1

-

3

-

1

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัย
ภายในที่มีผลต่อการ
ดาเนินงาน

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อการ
ดาเนินงาน

สัดส่วน
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รายละเอียดกิจกรรม
9) รวมรวมข้อมูลการสารวจความคิดเห็น
ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อกาหนดประเด็น
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1
-

10) สรุปข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

1

สรุปข้อมูลปัจจัยภาย ในและ
ปัจจัยภายนอก

-

-

1

2.9.3 วิเคราะห์ SWOT และกาหนด 1) นาข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมา
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
สรุปเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

1

จานวนจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค

-

-

1

2) จัดส่งข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ให้ผู้บริหารและบุคลากรประเมินค่า
คะแนนน้าหนักความสาคัญ

1

15

-

-

3) รวบรวมผลการประเมินค่าคะแนนน้าหนัก
ความสาคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค และคียข์ ้อมูลลงในโปรแกรมคานวณ
พร้อมประมวลผล

1

-

4

-

4) สรุปตาแหน่งยุทธศาสตร์และรายงานผลต่อ
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณา

1

30

-

-

5) ปรับตาแหน่งยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะ

1

ตาแหน่งยุทธศาสตร์

-

2

-

6) กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

1

ประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

-

6

-

สัดส่วน
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2.9.4 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ และแผนที่
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1) จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการ
1
เอกสารการประชุม
ทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารเพื่อ (1) ทบทวนวิสัยทัศน์ (2)
ทบทวนพันธกิจ (3) ทบทวนประเด็น
ยุทธศาสตร์ (4) ทบทวนเป้าประสงค์ (5)
ทบทวนตัวชีว้ ัด (6) ทบทวนกลยุทธ์ และ (7)
(ร่าง)แผนที่ยุทธศาสตร์
รายละเอียดกิจกรรม

2) นัดหมายและจัดเตรียมการประชุมประชุม
คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์
และจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร

1

3) ดาเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด กล
ยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์

1

4) สรุปผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด กล
ยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์

1

5) จัดทารายงานการประชุมผลการทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ และแผนที่
ยุทธศาสตร์

1

ความพร้อมของการจัด
เตรียมการประชุม

ผลการทบทวนวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์
และแผนที่ยุทธศาสตร์

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
3

-

-

1

-

6

-

-

2

-

-

-

1

สัดส่วน
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6) นาเสนอผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด กล
ยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ต่อผู้อานวยการ
พิจารณา
7) ปรับปรุงข้อมูลผลการทบทวนวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ตาม
ข้อเสนอแนะ

2.9.5 กาหนดโครงการ/กิจกรรม
ของแผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

1

1) จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการ
ทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารเพื่อกาหนดโครงการ/กิจกรรม
ของแผนยุทธศาสตร์
2) นัดหมายและจัดเตรียมการประชุม
คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์
และจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
3) ดาเนินการประชุมและจดบันทึกการประชุม
4) สรุปโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์

1

5) จัดทารายงานการประชุมสรุปผลการ
กาหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์

1

1

1
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

รายงานการประชุมผลการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์
และแผนที่ยุทธศาสตร์
เอกสารประกอบการประชุม

-

4

-

-

-

3

ความพร้อมของการจัด
เตรียมการประชุม

-

-

1

-

3
6

-

-

-

1

สรุปโครงการ/กิจกรรมของ
แผนยุทธศาสตร์
รายงานการประชุมสรุปผล
การกาหนดโครงการ/
กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์

สัดส่วน
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6) นาเสนอผลการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
ของแผนยุทธศาสตร์ต่อผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับปรุงข้อมูลผลการกาหนดโครงการ/
กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะ

2.9.6 จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 1) จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการ
5 ปี และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
ทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์5 ปี และจัดทา
แผนปฏิบัตกิ าร เพื่อจัดทา (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี
2) นัดหมายและจัดเตรียมการประชุมประชุม
คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์
5 ปี และจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อจัดทา (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี
3) จดบันทึกการประชุมและสรุปข้อมูล
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และ
จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจา
4) จัดทารายงานการประชุมสรุปผลการจัดทา
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
การประจาปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
1

1

1

ผลการกาหนดโครงการ/
กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์
ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
เอกสารการประชุม

-

1

-

-

-

2

ความพร้อมของการจัด
เตรียมการประชุม

-

-

1

-

5

-

-

-

1

1

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

รายงานการประชุมสรุปผล
การจัดทา (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

สัดส่วน
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5) นาเสนอผลการจัดทา (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
ต่อผู้อานวยการพิจารณา

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

6) ปรับปรุงจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์5 ปี
และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามข้อเสนอแนะ
ผู้อานวยการ

1

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

-

1

-

7) นาเข้าวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสาร
และนาเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตอ่ คณะกรรมการ
ประจาเพื่อพิจารณา

1

เอกสารการประชุม
คณะกรรมการประจา

15

-

-

8) ชี้แจง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตอ่ คณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา

1

-

3

-

9) ปรับปรุงจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์5 ปี
และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการประจา

1

-

1

-

10) จัดทาบันทึกข้อความขออนุมัติแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
ต่ออธิการบดีในระบบ

1

15

-

-

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีที่
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการประจา
บันทึกข้อความขออนุมัติ
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีจาก
อธิการบดี
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2.9.7 จัดทาเล่มแผนยุทธศาสตร์5
ปี และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1) ทบทวนแบบฟอร์มรูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ 5
1
รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ปี และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามที่
และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
มหาวิทยาลัยกาหนด
2) ออกแบบรูปเล่มแผนยุทธศาสตร์5 ปี และ
1
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
3) พิมพ์ข้อมูลและจัดหน้าเล่มแผนยุทธศาสตร์
1
5 ปี และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ประกอบด้วย
ส่วนนา บทที่ 1 - 6 และภาคผนวก
4) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
1
ตรวจสอบคาถูกผิดของงาน
5) ออกแบบปกแผนยุทธศาสตร์5 ปี และ
1
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
6) จัดพิมพ์ สาเนาเอกสาร และเข้าเล่มแผน
1
เล่มแผนยุทธศาสตร์5 ปี
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
(10เล่ม)
7) จัดทาไฟล์เล่มแผนยุทธศาสตร์5 ปี และ
1
ไฟล์เล่มแผนยุทธศาสตร์5 ปี
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีโดยแปลงไฟล์เป็น PDF
และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
รายละเอียดกิจกรรม

8) จัดทาบันทึกข้อความนาส่งเล่มแผน
ยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
ต่อกองนโยบายและแผน
2.9.8 เผยแพร่ยุทธศาสตร์5 ปี และ 1) กาหนดช่องทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
5 ปี และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
30
-

-

1

-

-

-

7

-

-

1

-

1

-

-

-

2

-

1

-

1

บันทึกข้อความนาส่งเล่ม
แผนยุทธศาสตร์5 ปี และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจา

15

-

-

1

สื่อสารแผนยุทธศาสตร์5 ปี
และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

30

-

-
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