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หน่วยงำนอื่นและสำมำรถแขง่ขัน 
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 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีภำรกิจในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพิ่มศักยภำพ 

และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำชำติของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดย ส ำนักฯ 

จะสำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกจิและบทบำทหน้ำที่ดังกล่ำวให้บรรลุผลได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ

นั้น กำรบริหำรจัดกำรจ ำเป็นต้องมีระบบกำรจัดกำรที่ดีซึ่งต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วม ควำมร่วมมือร่วมใจ

จำกทีมงำนของบุคลำกรทุกฝำ่ยทุกระดับ 

 ทรัพยำกรบุคคลเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญที่สุดในกำรพัฒนำผลด ำเนินงำนของส ำนักศิลปะและ

วัฒนธรรมในด้ำนต่ำง ๆ ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยกำรด ำเนินงำนจะประสบผลสัมฤทธิ์ได้

ด้วยดีนั้นต้องอำศัยก ำลังคนที่มีคุณภำพและได้รับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในทุกระดับ ด้วยเหตุนี้จึงมี

ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำก ำลังคนทั้งในเชิงปรมิำณและคุณภำพ  ดังนั้น ภำรกจิของส ำนักศิลปะ

และวัฒนธรรมจะประสบผลส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้นั้นต้อง

อำศัยก ำลังคนที่มีประสิทธิภำพ และมจี ำนวนที่เพียงพอเหมำะสม 
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ส่วนท่ี 1  

ประวัติส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
 

ประวัติควำมเป็นมำ 

 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่ ณ อำคำรสำยสุทธำนภดล ซึ่งแต่เดิมเป็นพระต ำหนักที่ประทับ 

มีลักษณะเป็นพระต ำหนักแฝด 2 ช้ัน โดยมีทำงเชื่อมหำกัน ปีกซ้ำยเป็นที่ประทับของพระวิมำดำเธอ 

พระองค์เจ้ำสำยสวลีย์ภิรมย์ กรมพระสุทธำสินีนำฏ ปิยมหำรำชปดิวรัดำ ส่วนปีกขวำเป็นที่ประทับของ

สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจำ้ฟ้ำนิภำนภดล วิมลประภำวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนำรี พระรำชธิดำใน

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวและพระวิมำดำเธอฯ ช้ันล่ำงก่ออิฐถือปูน พื้นปูกระเบื้องแผ่น 

ช้ันบนเป็นโครงสร้ำงไม้ ตำมลักษณะสถำปัตยกรรมแบบ Italian Renaissance ภำยใต้กำรดูแลกำร

ก่อสร้ำงของ เจ้ำพระยำยมรำช (ปั้น สุขุม) ซึ่งพระต ำหนักแห่งนี้ นับว่ำเป็นแหล่งต้นทุนทำงศิลปะและ

วัฒนธรรมในรำชส ำนัก 

 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับกำรพัฒนำเป็นล ำดับ ดังนี ้  

 พ.ศ. 2523 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยำลัยครูสวนสุนันทำ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตำมประกำศ

กระทรวงศึกษำธิกำร โดยเปิดท ำกำรเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2523 เพื่อด ำเนินกิจกรรม

ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

 12 มีนำคม พ.ศ. 2530 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับกำรจัดตั้งเป็นหน่วยรำชกำรเทียบเท่ำ

คณะ 

 4 มกรำคม พ.ศ. 2533 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนิน

ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระต ำหนักสำยสุทธำนภดล ณ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยำลัยครูสวนสุนันทำ 

 พ.ศ. 2538 วิทยำลัยครูสวนสุนันทำเปลี่ยนฐำนะเป็น “สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำ” ตำม

พระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏและส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนตำมโครงสรำ้งของสถำบัน 

 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำได้เปลี่ยนฐำนะเป็น “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ” ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงำน

ตำมโครงสรำ้งของมหำวิทยำลัย 

 พ.ศ. 2548 พระต ำหนักได้รับกำรบูรณะครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จ และได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์

เพื่อกำรเรยีนรูด้้ำนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
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 พ.ศ. 2555 อำคำรจุฑำรัตนภรณ์ อำคำรอำทรทิพยนิวำสน์ และอำคำรเอื้อนอำชว์แถมถวัลย์ 

ได้รับกำรปรับปรุงเป็นอำคำรจัดแสดงนิทรรศกำรด้ำนดุรยิศิลป์ นำฏศิลป์และทัศนศิลป์ 

 พ.ศ. 2557 ช้ันบนของอำคำรสำยสุทธำนภดลได้รับกำรพัฒนำเป็นพิพิธภัณฑ์อำคำร

สำยสุทธำนภดล 

 ปัจจุบัน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมดูแลและใหบ้รกิำรเยี่ยมชมต ำหนักในสวนสุนันทำทั้งสิน้    4 

หลัง คอื พิพธิภัณฑ์อำคำรสำยสุทธำนภดล อำคำรจุฑำรัตนำภรณ ์อำคำรอำทรทิพยนิวำสน์ และอำคำร

เอื้อนอำชว์แถมถวัลย์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น ำเสนอชีวิตรำชส ำนักฝ่ำยในและเป็นหนึ่งในเครือข่ำย Muse 

Pass รว่มกับมิวเซียมสยำม ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของสถำบันพิพธิภัณฑ์กำรเรยีนรูแ้ห่งชำติ 



 
 

ส่วนท่ี 2  

โครงสร้างส านักศลิปะและวัฒนธรรม 
 

2.1  โครงสร้างองค์กร 
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ส่วนท่ี 3  

นยิามหรือค าจ ากัดความ 
 

1. ค าบรรยายลักษณะงาน หรือ ใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) JD  

 ค ำบรรยำยลักษณะงำน หรือ ใบพรรณนำหน้ำที่งำน (Job Description) JD หมำยถึง กำรระบุ

ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผดิชอบงำน สำมำรถอธิบำยขั้นตอน step-by-step ของกจิกรรมหลัก อธิบำย

รำยละเอียดของกิจกรรมรองได้ ระบุระยะเวลำในกำรท ำงำนของแต่ละขั้นตอนอย่ำงละเอียด พร้อมทั้ง

สำมำรถระบุตัวชีว้ัดผลงำนหลักได้ 

 

2. กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI  

    กระบวนกำรปฏิบัติงำน (Work Instruction) WI หมำยถึง กำรระบุงำนที่ตนเองรับผิดชอบหรือมี

หน้ำที่ท ำ โดยน ำหัวข้อมำจำก JD กจิกรรมรอง มำเขียน flow chart ให้เห็นรำยละเอียดของงำนที่ปฏิบัติใน

เชิงลึกของต ำแหน่งงำนประกอบด้วย ขั้นตอน เวลำ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเข้ำใจถึงภำระหน้ำที่ใน

ต ำแหน่งงำนของตนได้อย่ำงถูกต้อง 

 

3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP  

  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Standard Operating Procedure) SOP หมำยถงึ กำรท ำงำนในภำพรวม

ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงำนนั้น ๆ โดยใช้อธิบำยถึงงำนหลักๆ ที่น ำมำจำก WI ซึ่งต้องระบุวิธีกำร

ปฏิบัติงำนให้เป็นขั้นตอน step-by-step และ flow chart อย่ำงละเอียดเพื่อให้เห็นกระบวนกำรและ

ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยอื่น ๆ รวมไปถงึเวลำในกำรท ำงำนทั้งหมดโดยกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน 
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ส่วนท่ี 4  

กรอบภาระงานและกรอบอัตราก าลัง 

ฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ 
 

4.1  กรอบภาระงาน  
 

 ภาระงานตามโครงสร้างฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มี

จ านวนทั้งหมด 12 งาน โดยมีรายละเอียดของกจิกรรมในแต่ละงานดังต่อไปนีด้ังนี้ 

 1.  งานแผนและงบประมาณ  มีทัง้หมด 19 กจิกรรมหลัก 

  1.1  จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – งบรายได้ 

  1.2  จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – งบลงทุน 

  1.3  ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเร็จ

ประจ าปี (งบประมาณแผ่นดิน) 

  1.4  จัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจ าปี – งบแผ่นดิน 

  1.5  จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – งบแผ่นดิน 

  1.6  จัดท าโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  1.7  ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อก าหนดแผนการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน 

  1.8  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

  1.9  จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  1.10  การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

  1.11  จัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามค าขอตั้งงบประมาณ 

  1.12  จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 

  1.13  บันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP 

  1.14  จัดท าแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี 

  1.15  การติดตามและรายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ 

  1.16  จัดประชุมเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนการด าเนินงานประจ าปี 
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  1.17  เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย

เพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินงาน การติดตาม และการใชจ้่ายงบประมาณตลอดปีงบประมาณ  

  1.18  เข้ารว่มประชุมเรง่รัดการใชจ้่ายงบประมาณแผ่นดิน จากกองนโยบายและแผน 

  1.19  การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจ 

 2.  งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  มีทัง้หมด 5 กจิกรรมหลัก 

  2.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

  2.2  จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ ส าหรับทุกผลผลิต 

  2.3  จัดท ารายงานการประเมินความคุม้คา่ตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์ความ

คุม้คา่เสนอผู้บรหิาร 

  2.4  จัดท าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

  2.5  ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

        3.  งานบริหารความเสี่ยง  มีทัง้หมด 14 กจิกรรมหลัก  

   3.1  จัดท าโครงการบรหิารความเสี่ยง 

  3.2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

  3.3  จัดท านโยบายบรหิารความเสี่ยง 

  3.4  จัดท าแนวทางและปฏิทนิการบรหิารความเสี่ยง 

  3.5  จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทนิการบรหิารความเสี่ยง 

  3.6  จัดท าคู่มือการบรหิารความเสี่ยง 

  3.7  จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรที่

เก่ียวข้องทั้งในระดับหน่วยงาน 

  3.8  จัดประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง 

  3.9  ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

  3.10  จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยงของหน่วยงาน   

  3.11  รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 

  3.12  ประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

  3.13  รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาในตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับความสี่ยง 

  3.14  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชีท้ี่เก่ียวข้องกับการบรหิารความ

เสี่ยง 

 4.  งานควบคุมภายใน  มีทัง้หมด 12 กจิกรรมหลัก  

   4.1  จัดท าโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

  4.2  จัดท านโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

  4.3  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 
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  4.4  จัดท าแนวทางและปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม

ภายใน 

  4.5  จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื ่อพิจารณาแนวทางและปฏิทินพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

  4.6  จัดประชุมชีแ้จงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

  4.7  จัดท าคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

              4.8  จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ

ควบคุมภายในให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงาน 

  4.9   ติดตามและสรุปผลการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน (ปย.2) 

  4.10  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ

ควบคุมภายในของหน่วยงาน   

  4.11  รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม

ภายใน 

  4.12  ประเมินกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

 5.  งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)  มีทัง้หมด 6 กจิกรรมหลัก 

  5.1  รับนโยบายวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

  5.2  ก าหนดโครงการส าคัญประจ าปี (Agenda) 

  5.3  จัดท าโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ระดับหน่วยงาน  

  5.4  การติดตามการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ระดับหน่วยงาน 

  5.5  ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

  5.6  เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการด าเนินงานตามโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) 

 6.  งานประกันคุณภาพ  มีทัง้หมด 30 กจิกรรมหลัก 

  6.1  จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  6.2  จัดท านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

  6.3  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  6.4  จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  6.5  จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  6.6  จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  6.7  จัดท าแบบฟอรม์การเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน 

  6.8  จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
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  6.9  รับทราบแนวทางการด าเนินงานตามแผนผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  6.10  จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อถ่ายทอดแผนผลักดัน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  6.11  ติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานและ

รายงานผลต่อกองนโยบายและแผนและเจ้าภาพตัวบ่งชี้ 

  6.12  จัดประชุมชีแ้จงการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ให้กับ

บุคลากรในหน่วยงาน 

  6.13  จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน 

  6.14  จัดเตรยีมเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อ

รองรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

               6.15  บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA ONLINE 

               6.16  ก าหนดวันตรวจประเมินและสรรหาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหน่วยงาน 

  6.17  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 

  6.18  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพในปีถัดไป 

  6.19  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน 

  6.20  เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย

เพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินงาน การติดตาม และการรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตลอดปีการศึกษา 

  6.21  ก าหนดแนวทางและเครื่องมือการด าเนินงานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย 

  6.22  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานและติดตามผลการด าเนินงานตามบ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่ได้รับมอบหมาย 

               6.23  จัดประชุมคณะท างานและติดตามผลการด าเนินงานตามบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่ได้รับมอบหมาย 

  6.24  จัดท าแผนผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

  6.25  แจ้งแผนผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปสู่

การปฏิบัติ 

  6.26  ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) ของ

หน่วยงาน  

  6.27  สรุปและรายงานผลด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ                   

มหาวิทยาลัย (หน่วยงานเจา้ภาพ)  
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  6.28  จัดท าต้นแบบการเขยีนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ                     

การศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ที่ ได้รับมอบหมายประจ าปีการศึกษาและชี้แจงให้หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยทราบ 

  6.29  จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชีท้ี่ได้รับมอบหมาย 

  6.30  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

 7.  งานพัฒนาเอกลักษณ์  มีทัง้หมด 7 กจิกรรมหลัก 

  7.1  จัดท านโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์ 

  7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์ 

  7.3  จัดท าแผนการพัฒนาเอกลักษณ์ 

  7.4  จัดท ารายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ 

  7.5  การติดตามการด าเนินงานโครงการพัฒนาเอกลักษณ ์ระดับหน่วยงาน 

  7.6  จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์  

  7.7  ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์ 

         8.  งานจัดการความรู้ (KM)  มีทัง้หมด 25 กจิกรรมหลัก 

  8.1  จัดท านโยบายการจัดการความรู ้  

  8.2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 

  8.3  จัดท าโครงการการจัดการความรู้ 

  8.4  จัดท า (รา่ง) ปฏิทนิการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

  8.5  จัดท าแนวทางการด าเนินงานจัดการความรู้ และ องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

  8.6  จัดท าแผนการจัดการความรู้ 

  8.7  จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อชี้แจงแนวทาง ปฏิทิน และแผนการจัด 

การจัดการความรู้ 

  8.8  ติดตามผลการจัดการความรู ้  

  8.9  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู ้ระดับหน่วยงาน 

               8.10  จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูเ้พื่อรายงานผลการด าเนินงานการจัดการ

ความรู ้ระดับหน่วยงาน   

              8.11  รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

  8.12  จัดอบรมเสรมิสรา้งความรูเ้ก่ียวกับ KM 

  8.13  จัดประชุมกลุ่มความรูเ้พื่อชีแ้จงเกณฑก์ารสรรหา Best Practice 

  8.14  จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อคัดเลือกกลุ่มความรูเ้ข้ารว่มกิจกรรม

การสรรหา Best Practice 

  8.15  ส่งกลุ่มความรูเ้ข้ารว่มกจิกรรมการสรรหา Best Practice 
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  8.16  ประเมินระบบการจัดการความรูร้ะดับหน่วยงาน 

  8.17  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรูป้ระจ าปีงบประมาณ 

  8.18  รายงานผลความกา้วหน้าการด าเนินงานการจัดการความรู ้(KM) 

  8.19  รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาในตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ 

  8.20  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ความรู ้

  8.21  จัดประชุมกลุ่มการจัดการความรูเ้พื่อด าเนินงานการจัดการความรู้ 

  8.22  จัดท าโครงการศึกษาดูงานการจัดการความรูร้ะดับกลุ่มความรู้ 

  8.23  เผยแพร่ผลการด าเนินงานกลุ่มความรู้ 

  8.24  เผยแพร่ผลการด าเนินงานกลุ่มความรู้ 

  8.25  เข้ารว่มประชุมการผลักดันผลการด าเนินงานตามโครงการจัดการความรู้ 

 9.  งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.)  มีทัง้หมด 25 กจิกรรมหลัก 

  9.1  จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อ านวยการกับรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล

ตัวชีว้ัด 

  9.2  จัดท าโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  9.3  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการ 

              9.4  จัดท าปฏิทนิการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 

              9.5  จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

  9.6  กระจายตัวชีว้ัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล 

  9.7  การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล 

  9.8  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากร

ในหน่วยงาน 

  9.9  การบันทึกข้อมูลพื้นฐานในระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัย 

  9.10  จัดประชุมเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กับคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล 

  9.11  ติดตามผลการปฏิบัติราชการของระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ประจ าเดือน 

และรายงานผลต่อกองนโยบายและแผน 

  9.12  จัดท าแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ของหน่วยงาน 

  9.13  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ 

  9.14  รับตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการจาก

มหาวิทยาลัย 
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  9.15  รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ต่อคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน 

               9.16  จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อจัดท าแผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการตาม

ค ารับรองฯ ของปีถัดไป 

  9.17  ก าหนดแนวทางและปฏิทินการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการระดับ

มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย 

  9.18  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานและติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับ

มอบหมาย 

  9.19  จัดประชุมคณะท างานและติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดที่ได้รับมอบหมาย 

  9.20  ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดที่ได้ราบมอบหมาย 

  9.21  จัดท าแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ

มหาวิทยาลัยตามตัวชีว้ัดที่ได้รับมอบหมาย 

  9.22  จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจติดตามจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

  9.23  ส ารวจความพึงพอใจตัวชีว้ัดการปฏิบัติราชการประจ าปี 

  9.24  เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการ

เครอืข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 

  9.25  เข้ารว่มประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

 10. พัฒนาระบบ  มีทัง้หมด 14 กจิกรรมหลัก 

  10.1  จัดท าโครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจ าปี

งบประมาณ 

  10.2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์บรหิารจัดการองคก์ร (EdPEx) 

  10.3  จัดท านโยบายการด าเนินงานตามเกณฑ์บรหิารจัดการองคก์ร (EdPEx) 

  10.4  จัดท าแนวทางและปฏิทนิการด าเนินงานตามเกณฑ์บรหิารจัดการองคก์ร (EdPEx) 

  10.5  จัดประชุมเพื่อชีแ้จงแนวทาง ปฏิทนิการด าเนินงาน และเกณฑ์ EdPEx ให้กับผู้บริหาร

และบุคลากรของหน่วยงาน 

  10.6  ทบทวนโครงรา่งองคก์ร (Organization Profile) 

  10.7  จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐสู่

ความเป็นเลิศให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

  10.8  ประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 

  10.9  จัดท าแผนพัฒนาองคก์ร 

  10.10  เสนอแผนพัฒนาองคก์รคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
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  10.11  ติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และการด าเนินงานตามเกณฑ์  

EdPEx   

  10.12  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 

  10.13  เตรียมความพรอ้มเพื่อรับการตรวจติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx   

  10.14  ประเมินกระบวนการบรหิารจัดการตามเกณฑ์บรหิารจัดการองคก์ร (EdPEx) 

 11. งานบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO  มีทัง้หมด 14 กจิกรรมหลัก 

  11.1  จัดอบรมสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับข้อก าหนดของ ISO 9001 : 2008 

  11.2  จัดอบรม Internal Audit ISO 9001 : 2008 

  11.3  จัดท าประกาศแต่งตั้ง Auditor   

  11.4  จัดท าประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบรหิาร (QMR)   

  11.5  จัดท าประกาศนโยบายคุณภาพ   

  11.6  จัดท าประกาศวัตถุประสงคค์ุณภาพ   

  11.7  จัดท าคู่มือคุณภาพ (QM)   

  11.8  จัดท าคู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน (QP-MR)   

  11.9  จัดอบรมวิธีการเขยีนคูม่ือปฏิบัติงาน   

  11.10  จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน (QP) และรวบรวมเอกสารแนบ/แบบฟอรม์/

คูม่ือการใชร้ะบบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 

  11.11  จัดท าทะเบียนแม่บท และใบแจกจ่ายเอกสารเพื่อควบคุมเอกสาร 

  11.12  ตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO 9001:2008   

  11.13  ประชุมทบทวนฝ่ายบรหิาร   

  11.14  รับการตรวจติดตามจากภายนอก (Document Review and Assessment)  

 12. งานโครงการตามแผนงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีทัง้หมด 11 กจิกรรมหลัก  

  12.1  จัดโครงการเผยแพรแ่ละแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (นอกมหาวิทยาลัย) 

  12.2  โครงการจัดนิทรรศการ   

  12.3  โครงการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ 

  12.4  โครงการบรกิารวชิาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม)  

  12.5  โครงการฝึกอบรม, agenda  

  12.6  โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย 

  12.7  โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย (ด าเนินงาน

ภายในมหาวิทยาลัย) 

  12.8  โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย 

(ด าเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย)  
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  12.9  โครงการบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า

สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 

  12.10  โครงการพธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

  12.11  โครงการธรรมศึกษา  

  

4.2  กรอบอัตราก าลัง  
 

 4.2.1  สรุปภาระงานกรอบอัตราก าลังฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
ระยะเวลาที่ใช้ (ป)ี 

นาท ี ชั่วโมง วัน 

1 นางสาวจิตรานุช  เวสา 48 6 705 

2 นายกษดิศิ  คงปาน 50 1 240 

3 นางสาวลักขณา  นาคกล่อม* 7 2 89 

4 นางสาวสมุนา  เขียนนิล* 49 6 36 

5 นายชนะภพ  วัณณโอฬาร* 55 3 34 

6 นางศฐิิมา  เจริญสุข* 6 4 27 

7 นางสาววณิชยา  บุษบงส์* 40 4 18 

8 นางพรรษภรณ ์ โฆษิตกานต*์ 42 2 14 

9 นางสาววิมลฉัตร ์ เลิศคชสีห์* 43 2 9 

10 นายวาทะฤทธิ ์ ลีลาฤทธิ*์ 18  - 8 

11 นางสาวสาลนิ ี บุญสมเคราะห์* 6  - 8 

รวมภาระงาน 4   1  1,193  

 

หมายเหตุ : * หมายถงึ บุคลากรจากฝ่ายต่าง ๆ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินงานตามภาระ 

   งานโครงการตามแผนงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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 4.2.2  ตารางสรุปการก าหนดกรอบอัตราก าลังและต าแหน่งเพิ่มใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2562 

 

ล าดับ ต าแหน่ง ระดับ 

จ านวน

บุคลากร

ที่พึ่งมี 

บุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน ต าแหน่งเพิ่มใหม่ 

ข้าราช 

การ 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

พนักงาน

ประจ า 

พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน

ชั่วคราว 
รวม เพิ่ม ลด 

เพิ่มในปี 

2559 2560 2561 2562 

 1 เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป ปฏบัิติการ 2     1     1 1 
  

1 
  

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบัิติการ 1      - 1   1   

รวม 3   1   1 2   2   

 

หมายเหตุ : ค านวณกรอบอัตราก าลังและต าแหน่งเพิ่มใหม่ โดยไม่รวมภาระงานโครงการตามแผนงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 1.   ภาระงานที่ค านวณได้ทัง้หมด 1,193/230 = 5.19 คน (5 คน)  

 2.  จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน ทั้งหมด 2 คน 
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4.3  แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 
 

 แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) สามารถสรุปภาระงานกรอบอัตราก าลังฝ่ายแผนงาน 

และประกันคุณภาพตามรายชื่อบุคลากร (ตารางหัวข้อ 4.2.1) ดังนี้ 
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 

ชื่อ .........นางสาวจิตรานชุ....................................................... นามสกุล ............เวสา............................ 

ฝ่าย .......แผนงาน และประกันคุณภาพ............ ต าแหน่ง ...........เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป..................... 

หน่วยงาน .......ส านกัศิลปะและวัฒนธรรม............................................................................................... 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  งานแผนงานและงบประมาณ 

    ระดับหน่วยงาน 

 1.1  กจิกรรมหลัก  จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – งบรายได้ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  25  นาที/  2  ช่ัวโมง/  3  วัน 

 1.2 กจิกรรมหลัก  จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – งบลงทุน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  50  นาที/  3  ช่ัวโมง/  3  วัน 

 1.3 กิจกรรมหลัก  ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเร็จ

ประจ าปี (งบประมาณแผ่นดิน) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  4  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 1.4  กจิกรรมหลัก  จัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจ าปี – งบแผ่นดิน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  25  นาที/  5  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 1.5  กจิกรรมหลัก  จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – งบแผ่นดิน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  6  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 1.6  กจิกรรมหลัก  จัดท าโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  5  นาที/  –  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 1.7  กจิกรรมหลัก  ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อก าหนดแผนการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  35  นาที/  2  ช่ัวโมง/  13  วัน 

 1.8  กจิกรรมหลัก  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  55  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.9  กจิกรรมหลัก  จัดท าแผนยุทธศาสตร ์5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  2  ช่ัวโมง/  44  วัน 

 1.10 กจิกรรมหลัก  การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  10 นาที/  1  ช่ัวโมง/  9  วัน 
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 1.11 กจิกรรมหลัก  จัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามค าขอตั้งงบประมาณ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  6  ช่ัวโมง/  3  วัน 

 1.12 กจิกรรมหลัก  จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  55  นาที/  6  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 1.13 กจิกรรมหลัก  บันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  35  นาที/  3  ช่ัวโมง/  9  วัน 

 1.14 กจิกรรมหลัก  จัดท าแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  3  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 1.15 กจิกรรมหลัก  การติดตามและรายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  1  ช่ัวโมง/  50  วัน 

 1.16 กจิกรรมหลัก  จัดประชุมเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดโครงการ/กจิกรรมตาม

แผนการด าเนินงานประจ าปี 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  1  ช่ัวโมง/  17  วัน 

 1.17  กิจกรรมหลัก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับ

มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินงาน การติดตาม และการใช้จ่ายงบประมาณตลอด

ปีงบประมาณ  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  1  ช่ัวโมง/  5  วัน 

 1.18 กจิกรรมหลัก  เข้ารว่มประชุมเรง่รัดการใชจ้่ายงบประมาณแผ่นดิน จากกองนโยบายและแผน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  5  ช่ัวโมง/  1  วัน 

  ระดับมหาวิทยาลัย 

 1.19 กจิกรรมหลัก  การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆตามภารกิจ  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  40  นาที/  5  ช่ัวโมง/  11  วัน 

 สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงาน (ต่อปี)  จ านวน  55  นาที/  –  ช่ัวโมง/  190  วัน 

 

2.  งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (CP) 

 2.1 กจิกรรมหลัก  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  55  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 2.2 กจิกรรมหลัก  จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ ส าหรับทุกผลผลิต 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  6  ช่ัวโมง/  10  วัน 

 2.3 กจิกรรมหลัก  จัดท ารายงานการประเมินความคุ้มคา่ตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์

ความคุม้คา่เสนอผู้บรหิาร 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  4  ช่ัวโมง/  3  วัน 
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 2.4 กจิกรรมหลัก  จัดท าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  40  นาที/  –  ช่ัวโมง/  8  วัน 

 2.5 กจิกรรมหลัก  ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  6  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงาน (ต่อปี)  จ านวน  5  นาที/  5  ช่ัวโมง/  23  วัน 

 

3.  งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (AA) 

 3.1  กจิกรรมหลัก  รับนโยบายวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  6  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 3.2  กจิกรรมหลัก  ก าหนดโครงการส าคัญประจ าปี (Agenda) 

   ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  55  นาที/  4  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 3.3  กจิกรรมหลัก  จัดท าโครงการวาระส าคัญประจ าปี ( Agenda) ระดับหน่วยงาน 

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  5  นาที/  1  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 3.4  กจิกรรมหลัก  การติดตามการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ระดับหน่วยงาน 

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  4  ช่ัวโมง/  8  วัน 

 3.5  กจิกรรมหลัก  ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  50  นาที/  –  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 3.6  กิจกรรมหลัก  เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการด าเนินงานตามโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda)  

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  5  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงาน (ต่อปี)  จ านวน  5  นาที/  1  ช่ัวโมง/  16  วัน 

 

4. งานการจัดการความรู ้(KM) 

 4.1  กจิกรรมหลัก  จัดท านโยบายการจัดการความรู ้ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  2  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 4.2  กจิกรรมหลัก  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู ้ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  50  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 4.3  กจิกรรมหลัก  จัดท าโครงการการจัดการความรู ้ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  5  นาที/  6  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 4.4  กจิกรรมหลัก  จัดท า (รา่ง) ปฏิทนิการด าเนินงานการจัดการความรู ้ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  5  นาที/  3  ช่ัวโมง/  –  วัน 
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4.5  กิจกรรมหลัก  จัดท าแนวทางการด าเนินงานจัดการความรู้ และ องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  30  นาที/  1  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 4.6  กจิกรรมหลัก  จัดท าแผนการจัดการความรู ้ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  30  นาที/  4  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 4.7  กิจกรรมหลัก  จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อชี้แจงแนวทาง ปฏิทิน และ

แผนการจัดการจัดการความรู ้ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  5  นาที/  2  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 4.8  กจิกรรมหลัก  ติดตามผลการจัดการความรู ้ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/ 3  ช่ัวโมง/ 1  วัน 

 4.9  กจิกรรมหลัก  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู ้ระดับหน่วยงาน  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  1  ช่ัวโมง/  8  วัน 

 4.10  กิจกรรมหลัก  จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อรายงานผลการด าเนินงานการ

จัดการความรู ้ระดับหน่วยงาน   

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  1  ช่ัวโมง/  17  วัน 

 4.11  กจิกรรมหลัก  รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู ้ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  5  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 4.12  กจิกรรมหลัก  จัดอบรมเสรมิสรา้งความรูเ้ก่ียวกับ KM  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  –  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 4.13 กจิกรรมหลัก  จัดประชุมกลุ่มความรูเ้พื่อชีแ้จงเกณฑก์ารสรรหา Best Practice  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  5  นาที/  2  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 4.14 กิจกรรมหลัก  จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อคัดเลือกกลุ่มความรู้เข้าร่วม

กจิกรรมการสรรหา Best Practice  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  5  นาที/  2  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 4.15 กจิกรรมหลัก  ส่งกลุ่มความรูเ้ข้ารว่มกจิกรรมการสรรหา Best Practice  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  45  นาที/  –  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 4.16 กจิกรรมหลัก  ประเมินระบบการจัดการความรูร้ะดับหน่วยงาน  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  6  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 4.17 กจิกรรมหลัก  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรูป้ระจ าปีงบประมาณ  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  35  นาที/  2  ช่ัวโมง/  6  วัน 

 4.18 กจิกรรมหลัก  รายงานผลความกา้วหน้าการด าเนินงานการจัดการความรู ้(KM)  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  3  ช่ัวโมง/  7  วัน 
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 4.19 กิจกรรมหลัก  รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาในตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู ้ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  6  ช่ัวโมง/  5  วัน 

 4.20 กิจกรรมหลัก  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ความรู ้ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  40  นาที/  –  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 4.21 กจิกรรมหลัก  จัดประชุมกลุ่มการจัดการความรูเ้พื่อด าเนินงานการจัดการความรู ้ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  4  ช่ัวโมง/  14  วัน 

 4.22 กจิกรรมหลัก  จัดท าโครงการศึกษาดูงานการจัดการความรูร้ะดับกลุ่มความรู้ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  50  นาที/  4  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 4.23 กจิกรรมหลัก  เผยแพร่ผลการด าเนินงานกลุ่มความรู ้ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  30  นาที/  2  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 4.24 กิจกรรมหลัก  เข้ารว่มกจิกรรม KM SHOW & SHARE   

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  –  ช่ัวโมง/  6  วัน 

 4.25 กจิกรรมหลัก  เข้ารว่มประชุมการผลักดันผลการด าเนินงานตามโครงการจัดการความรู ้ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  5  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงาน (ต่อปี)  จ านวน  25  นาที/  2  ช่ัวโมง/ 105 วัน 

 

5. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PD) 

    ระดับหน่วยงาน 

 5.1  กจิกรรมหลัก  จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อ านวยการกับรองอธิการบดีที่ก ากับ

ดูแลตัวชีว้ัด  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  35  นาที/  1  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 5.2  กจิกรรมหลัก  จัดท าโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  5  นาที/  5  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 5.3  กจิกรรมหลัก  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการ  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  55  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 5.4  กจิกรรมหลัก  จัดท าปฏิทนิการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  5  นาที/  4  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 5.5  กจิกรรมหลัก  จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  35  นาที/  4  ช่ัวโมง/  5  วัน 

 5.6  กจิกรรมหลัก  กระจายตัวชีว้ัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  45  นาที/  4  ช่ัวโมง/  8  วัน 
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 5.7  กจิกรรมหลัก  การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  50  นาที/  –  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 5.8  กิจกรรมหลัก  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กับ

บุคลากรในหน่วยงาน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  2  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 5.9  กิจกรรมหลัก  การบันทึกข้อมูลพื้นฐานในระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัย  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  5  นาที/  4  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 5.10 กจิกรรมหลัก  จัดประชุมเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการกับคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล (4 ครัง้/ปี) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  40  นาที/  –  ช่ัวโมง/  17  วัน 

 5.11  กจิกรรมหลัก  ติดตามผลการปฏิบัติราชการของระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ประจ าเดือน

และรายงานผลต่อกองนโยบายและแผน (12 คร้ัง/ปี) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  5  ช่ัวโมง/  53  วัน 

 5.12 กจิกรรมหลัก  จัดท าแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ของหน่วยงาน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  35  นาที/  4  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 5.13 กจิกรรมหลัก  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  10  นาที/  2  ช่ัวโมง/  8  วัน 

 5.14 กิจกรรมหลัก  รับตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการจาก

มหาวิทยาลัย 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  –  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 5.15 กิจกรรมหลัก  รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ต่อคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  35  นาที/  2  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 5.16 กจิกรรมหลัก  จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อจัดท าแผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการ

ตามค ารับรองฯ ของปีถัดไป 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  55  นาที/  1  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 ระดับมหาวิทยาลัย 

 5.17 กิจกรรมหลัก  ก าหนดแนวทางและปฏิทินการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการระดับ

มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  1  ช่ัวโมง/  6  วัน 

 5.18 กิจกรรมหลัก  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานและติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับ

มอบหมาย 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  50  นาที/  2  ช่ัวโมง/  –  วัน 
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 5.19 กิจกรรมหลัก  จัดประชุมคณะท างานและติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 

(4 ครัง้/ปี) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  4  ช่ัวโมง/  20  วัน 

 5.20 กิจกรรมหลัก  ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดที่ได้รับมอบหมาย (12 คร้ัง/ปี) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  6  ช่ัวโมง/  103  วัน 

 5.21 กิจกรรมหลัก  จัดท าแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ

มหาวิทยาลัยตามตัวชีว้ัดที่ได้รับมอบหมาย (4 แผน/ปี) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  40  นาที/  5  ช่ัวโมง/  6  วัน 

 5.22 กิจกรรมหลัก  จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจติดตามจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  –  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 5.23 กจิกรรมหลัก  ส ารวจความพึงพอใจตัวชีว้ัดการปฏิบัติราชการประจ าปี (2 คร้ัง/ปี) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  1  ช่ัวโมง/  13  วัน 

 5.24 กิจกรรมหลัก  เข้ารว่มประชุมการผลักดันผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการ

เครอืข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับ (12 คร้ัง/ปี) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  1  ช่ัวโมง/  5  วัน 

 5.25 กจิกรรมหลัก  เข้ารว่มประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (4 ครัง้/ปี) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  5  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงาน (ต่อปี)  จ านวน  40  นาที/  3  ช่ัวโมง/  273  วัน 

 

6. งานพัฒนาระบบ (EP) 

 6.1  กจิกรรมหลัก  จัดท าโครงการบรหิารจัดการตามเกณฑ์บรหิารจัดการองคก์ร (EdPEx) ประจ าปี

งบประมาณ  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  36  นาที/  6  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 6.2  กจิกรรมหลัก  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์บรหิารจัดการองคก์ร (EdPEx)  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  50  นาที/ 1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 6.3  กจิกรรมหลัก  จัดท านโยบายการด าเนินงานตามเกณฑ์บรหิารจัดการองคก์ร (EdPEx)  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  2  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 6.4  กจิกรรมหลัก  จัดท าแนวทางและปฏิทนิการด าเนินงานตามเกณฑ์บรหิารจัดการองค์กร (EdPEx)  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  4  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 6.5  กิจกรรมหลัก  จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง ปฏิทินการด าเนินงาน และเกณฑ์ EdPEx ให้กับ

ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  40  นาที/  2  ช่ัวโมง/  7  วัน 
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 6.6  กจิกรรมหลัก  ทบทวนโครงรา่งองคก์ร (Organization Profile) (2 คร้ัง/ปี) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  2  ช่ัวโมง/  11  วัน 

 6.7  กจิกรรมหลัก  จัดประชุมสร้างความรูค้วามเข้าใจตามเกณฑ์การบรหิารจัดการองค์กรภาครัฐสู่

ความเป็นเลิศให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  2  ช่ัวโมง/ 4  วัน 

 6.8  กจิกรรมหลัก  ประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  55  นาที/  1  ช่ัวโมง/  11  วัน 

 6.9  กจิกรรมหลัก  จัดท าแผนพัฒนาองคก์ร  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  4  ช่ัวโมง/ 2  วัน 

 6.10  กจิกรรมหลัก  เสนอแผนพัฒนาองคก์รคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  3  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 6.11  กจิกรรมหลัก  ติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาองคก์ร และการด าเนินงานตามเกณฑ์  

EdPEx (2 คร้ัง/ปี) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  40  นาที/  3  ช่ัวโมง/  11  วัน 

 6.12  กจิกรรมหลัก  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  3  ช่ัวโมง/  6  วัน 

 6.13 กจิกรรมหลัก  เตรียมความพรอ้มเพื่อรับการตรวจติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  4  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 6.14  กจิกรรมหลัก  ประเมินกระบวนการบรหิารจัดการตามเกณฑ์บรหิารจัดการองคก์ร (EdPEx)  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  55 นาที/  –  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงาน (ต่อปี)  จ านวน  50  นาที/ –  ช่ัวโมง/ 64  วัน 

 

7. งานโครงการตามแผนงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม (PO) 

 7.1 กจิกรรมหลัก 2.4 โครงการบรกิารวชิาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม) (15 คร้ัง/ปี) 

  7.1.1 กจิกรรมย่อย 2.4.4 จัดเตรียมรายละเอียดการให้บริการ  

  7.1.2 กจิกรรมย่อย 2.4.6 ประสานงานผู้รับบรกิารทางวัฒนธรรม 

  7.1.3 กจิกรรมย่อย 2.4.8 จัดเตรียมงานโครงการ (3. จัดสถานที่) 

  7.1.4 กจิกรรมย่อย 2.4.9 ด าเนินงานโครงการ (4. ประสานงานพิธีการ) (6. จัดเก็บอุปกรณ์/

สถานที่) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน   34  นาที/  –  ช่ัวโมง/  26  วัน 

 7.2 กจิกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 คร้ัง/ปี) 

 7.2.1 กจิกรรมย่อย 2.6.8 ด าเนินงานโครงการ 
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 7.2.2 กจิกรรมย่อย 2.6.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  44  นาที/  2  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 7.3 กจิกรรมหลัก 2.7 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย 

(ด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 คร้ัง/ปี) 

 7.3.1 กจิกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่) (6. เตรียมเอกสาร

ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ)  

 7.3.2 กจิกรรมย่อย 2.7.8 ด าเนินงานโครงการ (4. พิธีการสงฆ์) (6. ประเมินความพึงพอใจ

ผู้เข้ารว่มโครงการ) (9. จัดเก็บอุปกรณ/์สถานที่) 

 7.3.3 กจิกรรมย่อย 2.7.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  40  นาที/  1  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 7.4 กจิกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีคุณูปการต่อ

มหาวิทยาลัย (ด าเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 คร้ัง/ปี) 

 7.4.1 กจิกรรมย่อย 2.8.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่) (7. เตรียมเอกสาร

ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ) 

 7.4.2  กจิกรรมย่อย 2.8.8 ด าเนินงานโครงการ (1. ขนวัสดุอุปกรณท์ี่ใชใ้นโครงการ) (5. พิธี

การสงฆ์) (7. ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ) (10. จัดเก็บอุปกรณ/์สถานที่) 

 7.4.3 กจิกรรมย่อย 2.8.9 สรุปประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  22  นาที/  6  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 7.5 กจิกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระ

นางเจา้สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทว ี(1 คร้ัง/ปี) 

 7.5.1 กจิกรรมย่อย 2.9.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดหาวัสดุด าเนินโครงการ) (6. จัด

สถานที่) (7. เตรียมเอกสารประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ) (10. จัดเครื่องบวงสรวง)  

 7.5.2 กจิกรรมย่อย 2.9.8 ด าเนินงานโครงการ (5. พิธีการสงฆ์) (7. ประสานงาน) (8. ประเมิน

ความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ) (11. จัดเก็บอุปกรณ/์สถานที่) 

 7.5.3 กจิกรรมย่อย 2.9.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  4  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 7.6 กจิกรรมหลัก 2.10 โครงการพธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 คร้ัง/ปี) 

 7.6.1 กจิกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดท าซอง/บอกบุญ) (6. เตรียม

เอกสารประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ) 

 7.6.2 กจิกรรมย่อย 2.10.11 ด าเนินงานโครงการ (1. ปฏิคม) (4. ประสานงาน) (5. ประเมิน

ความพึงพอใจ) 

 7.6.3 กจิกรรมย่อย 2.10.12 สรุปประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  12  นาที/  6  ช่ัวโมง/  1  วัน 
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 7.7 กจิกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 คร้ัง/ปี) 

 7.7.1 กจิกรรมย่อย 2.11.9 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดเครื่องอัฐบริขาร) (6. เตรียม

เอกสารประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ) 

 7.4.2 กจิกรรมย่อย 2.11.10 ด าเนินงานโครงการ (2.3 ปลงผม) (3.5 ประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารว่มโครงการ) (4.4 จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ)์ 

 7.4.3 กจิกรรมย่อย 2.11.12 สรุปผลประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  16  นาที/  6  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงาน (ต่อปี)  จ านวน  48  นาที/  6  ช่ัวโมง/  32  วัน 

 

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงาน (ต่อปี)  จ านวน  48  นาที/  6  ช่ัวโมง/  705  วัน 

 

 

 

   ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักด์ิ  วรรณดี 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

                 ผู้จัดท า          ผู้ควบคุม                                             ผู้อนุมัติ 
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 

ชื่อ .........นายกษดิิศ..................................................... นามสกุล ............คงปาน................................. ... 

ฝ่าย .......แผนงาน และประกันคุณภาพ................... ต าแหน่ง ..........นักวชิาการศึกษา............................. 

หน่วยงาน .......ส านกัศลิปะและวฒันธรรม............................................................................................... 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. งานบรหิารความเสี่ยง (RM)   

 1.1 กจิกรรมหลัก  จัดท าโครงการบรหิารความเสี่ยง 

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  5  นาที/  1  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 1.2  กจิกรรมหลัก  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  50  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.3  กจิกรรมหลัก  จัดท านโยบายบรหิารความเสี่ยง 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  45  นาที/  2  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.4  กจิกรรมหลัก  จัดท าแนวทางและปฏิทนิการบรหิารความเสี่ยง 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  5  นาที/  4  ช่ัวโมง 

 1.5  กจิกรรมหลัก  จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทนิการบรหิารความเสี่ยง 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  51  นาที/  1  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 1.6 กจิกรรมหลัก  จัดท าคู่มือการบรหิารความเสี่ยง 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  40  นาที/  2  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 1.7  กิจกรรมหลัก  จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรที่

เก่ียวข้องทั้งในระดับหน่วยงาน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  2  ช่ัวโมง /  2  วัน 

 1.8  กจิกรรมหลัก  จัดประชุมวิเคราะห์ล าดับความเสี่ยงและจ าท าแผนบรหิารความเสี่ยง 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  10  นาที/  2  ช่ัวโมง/  3  วัน 

 1.9  กจิกรรมหลัก  ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  –  ช่ัวโมง/  3  วัน 

 1.10  กจิกรรมหลัก  จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  40  นาที/  –  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 1.11  กจิกรรมหลัก  รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  3  ช่ัวโมง/  1  วัน 
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 1.12  กจิกรรมหลัก  ประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  50  นาที/  1  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 1.13  กิจกรรมหลัก  รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาในตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยง 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  4  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 1.14  กจิกรรมหลัก  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร

ความเสี่ยง 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  45  นาที/  –  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงาน (ต่อปี)  จ านวน  35  นาที/  1  ช่ัวโมง/  26  วัน 

 

2. งานควบคุมภายใน (IC)   

 2.1 กจิกรรมหลัก  จัดท าโครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  35  นาที/  6  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 2.2  กจิกรรมหลัก จัดท านโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  50  นาที/  2  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 2.3  กจิกรรมหลัก แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  55  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 2.4  กจิกรรมหลัก จัดท าแนวทางและปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม

ภายใน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  45  นาที/  2  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 2.5  กิจกรรมหลัก จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทินพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  55  นาที/  1  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 2.6  กจิกรรมหลัก จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม

ภายใน 

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  55  นาที/  1  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 2.7  กจิกรรมหลัก จัดท าคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  40  นาที/  5  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 2.8  กิจกรรมหลัก จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานและควบคุมภายให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงาน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  2  ช่ัวโมง/  2  วัน 
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 2.9  กจิกรรมหลัก  ติดตามและสรุปผลการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการงานและควบคุม

ภายใน (ปย.2) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  –  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 2.10  กจิกรรมหลัก  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ

ควบคุมภายในหน่วยงาน  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  40  นาที/  5  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 2.11   กิจกรรมหลัก  รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ

ควบคุมภายใน  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน   20   นาที/  3  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 2.12  กจิกรรมหลัก  ประเมินกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  55  นาที/  –  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงาน (ต่อปี)  จ านวน  45  นาที/  –  ช่ัวโมง/  22  วัน 

 

3. งานประกันคุณภาพ (QA)   

    ระดับหน่วยงาน 

 3.1 กจิกรรมหลัก  จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  5  นาที/  6  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 3.2 กจิกรรมหลัก จัดท านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  50  นาที/  4  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 3.3 กจิกรรมหลัก แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  55  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 3.4 กจิกรรมหลัก จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  45  นาที/  6  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 3.5  กจิกรรมหลัก จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อชีแ้จงแนวทางการ

ด าเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  55  นาที/  1  ช่ัวโมง /  4  วัน 

 3.6 กจิกรรมหลัก  จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  35  นาที/  2  ช่ัวโมง/  3  วัน 

 3.7 กจิกรรมหลัก  จัดท าแบบฟอรม์การเก็บข้อมูลตัวบ่งชีป้ระกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  30  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 3.8 กิจกรรมหลัก  จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  2  ช่ัวโมง/  4  วัน 
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 3.9 กจิกรรมหลัก  รับทราบแนวทางการด าเนินงานตามแผนผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  3  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 3.10  กจิกรรมหลัก  จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อถ่ายทอดแผนผลัก

กันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  55  นาที/  1  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 3.11  กิจกรรมหลัก  ติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน

และรายงานผลต่อกองนโยบายและแผนและเจ้าภาพตัวบ่งชี้  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  6  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 3.12  กิจกรรมหลัก  จัดประชุมชี้แจงการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(SAR) 

ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  5  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 3.13  กจิกรรมหลัก  จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  45  นาที/  6  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 3.14  กจิกรรมหลัก  จัดเตรยีมเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  30  นาที/  3  ช่ัวโมง/  5  วัน 

 3.15  กจิกรรมหลัก  บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA ONLINE 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  1  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 3.16  กจิกรรมหลัก  ก าหนดวันตรวจประเมินและสรรหาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหน่วยงาน  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  3  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 3.17  กจิกรรมหลัก  ก าหนดวันตรวจประเมินและสรรหาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหน่วยงาน  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  4  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 3.18  กจิกรรมหลัก  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพในปีถัดไป  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  3  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 3.19  กจิกรรมหลัก  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  4  ช่ัวโมง/  3  วัน 

    ระดับมหาวิทยาลัย 

 3.1  กิจกรรมหลัก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับ

มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินงาน การติดตาม และการรายงานผลการด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตลอดปีการศึกษา   

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  1  ช่ัวโมง/  5  วัน 
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 3.2  กิจกรรมหลัก  ก าหนดแนวทางและเครื่องมือการด าเนินงานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  55  นาที/  5  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 3.3  กจิกรรมหลัก  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานและตดิตามผลการด าเนินงานตามบง่ชีก้ารประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในที่ได้รับมอบหมาย 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  35  นาที/  3  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 3.4  กิจกรรมหลัก  จัดประชุมคณะท างานและติดตามผลการด าเนินงานตามบ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่ได้รับมอบหมาย 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  4  ช่ัวโมง/  20  วัน 

 3.5  กจิกรรมหลัก จัดท าแผนผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  55  นาที/  1  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 3.6  กจิกรรมหลัก ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของหน่วยงาน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  2  ช่ัวโมง/  20  วัน 

 3.7  กจิกรรมหลัก ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ของหน่วยงาน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  2  ช่ัวโมง/  20  วัน 

 3.8  กจิกรรมหลัก สรุปและรายงานผลด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย (หน่วยงานเจา้ภาพ) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  6  ช่ัวโมง/  9  วัน 

 3.9  กิจกรรมหลัก จัดท าต้นแบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย และชีแ้จงให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  –  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 3.10  กจิกรรมหลัก  จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชีท้ี่ได้รับมอบหมาย  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  30  นาที/  –  ช่ัวโมง/  5  วัน 

 3.11  กจิกรรมหลัก  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  5  ช่ัวโมง/  8  วัน 

 สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงาน (ต่อปี)  จ านวน  35  นาที/  4  ช่ัวโมง/  152  วัน 

 

4. งานพัฒนาเอกลักษณ ์(UD)   

 4.1 กจิกรรมหลัก  จัดท านโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  50  นาที/  2  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 4.2 กจิกรรมหลัก  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  55  นาที/  1  ช่ัวโมง/  /  –  วัน 
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 4.3  กจิกรรมหลัก  จัดท าแผนการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  35  นาที/  1  ช่ัวโมง/  6  วัน    

 4.4 กจิกรรมหลัก  จัดท ารายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ ์

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  5  นาที/  2  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 4.5 กจิกรรมหลัก  การติดตามการด าเนินงานโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับหน่วยงาน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  2  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 4.6 กจิกรรมหลัก  จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  40  ช่ัวโมง/  –  ช่ัวโมง / 17 วัน 

 4.7  กจิกรรมหลัก  ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  5  นาที/  –  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงาน (ต่อปี)  จ านวน  10  นาที/  4  ช่ัวโมง/  28  วัน 

 

5. งานโครงการตามแผนงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม (PO) 

 5.1 กจิกรรมหลัก 2.4 โครงการบรกิารวชิาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม) (15 คร้ัง/ปี) 

  5.1.1 กจิกรรมย่อย 2.4.8 จัดเตรียมงานโครงการ (3. จัดสถานที่) 

  5.1.2 กจิกรรมย่อย 2.4.9 ด าเนินงานโครงการ (3. พิธีการสงฆ์) (6. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  4  นาที/  5  ช่ัวโมง/  5  วัน 

 5.2 กจิกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 คร้ัง/ปี) 

  5.2.1 กจิกรรมย่อย 2.6.8 ด าเนินงานโครงการ 

  5.2.2 กจิกรรมย่อย 2.6.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ 

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  44  นาที/  2  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 5.3 กจิกรรมหลัก 2.7 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย 

(ด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 คร้ัง/ปี) 

  5.3.1 กจิกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่) 

  5.3.2 กจิกรรมย่อย 2.7.8 ด าเนินงานโครงการ (4. พิธีการสงฆ์) (6. ประเมินความพึง

พอใจผู้เข้ารว่มโครงการ) (9. จัดเก็บอุปกรณ/์สถานที่) 

  5.3.3 กจิกรรมย่อย 2.7.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  28  นาที/  –  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 5.4 กจิกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีคุณูปการต่อ

มหาวิทยาลัย (ด าเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 คร้ัง/ปี) 

  5.4.1 กจิกรรมย่อย 2.8.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่) (7. เตรียมเอกสาร

ประเมินความพึง พอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ)   



34 
 

  5.4.2 กจิกรรมย่อย 2.8.8 ด าเนินงานโครงการ (1. ขนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ) (5. 

พิธีการสงฆ์) 

  5.4.3 กจิกรรมย่อย 2.8.9 สรุปประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  35  นาที/  5  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 5.5 กจิกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จ

พระนางเจา้สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทว ี(1 คร้ัง/ปี) 

  5.5.1 กจิกรรมย่อย 2.9.8 ด าเนินงานโครงการ (5. พิธีการสงฆ์) (8. ประเมินความพึง

พอใจผู้เข้ารว่มโครงการ) (11. จัดเก็บอุปกรณ/์สถานที่) 

  5.5.2 กจิกรรมย่อย 2.9.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  4  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 5.6 กจิกรรมหลัก 2.10 โครงการพธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 คร้ัง/ปี) 

  5.6.1 กจิกรรมย่อย 2.10.6 ประชุมเจ้าอาวาสวัด/คณะกรรมการวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

  5.6.2 กจิกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดท าซอง/บอกบุญ) 

  5.6.3 กจิกรรมย่อย 2.10.11 ด าเนินงานโครงการ (1. ปฏิคม) (3. พิธีถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  32  นาที/  3  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 5.7 กจิกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 คร้ัง/ปี) 

  5.7.1 กจิกรรมย่อย 2.11.9 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดเครื่องอัฐบรขิาร)  

  5.7.2 กจิกรรมย่อย 2.11.10 ด าเนินงานโครงการ (2.3 ปลงผม) (3.3 พิธีอุปสมบท) (4.3 พิธี

ฉลองพระนวกะ) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน   11  นาที/  4  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงาน (ต่อปี)  จ านวน  46  นาที/  4  ช่ัวโมง/  10  วัน 

 

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงาน (ต่อปี)  จ านวน  50  นาที/  1  ช่ัวโมง/  240  วัน 

 

 

ลงนาม นายกษิดิศ  คงปาน ลงนาม นางสาวจิตรานุช  เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

                 ผู้จัดท า     ผู้ควบคุม                                                         ผูอ้นุมัติ 
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 

ชื่อ .........นางสาวลักขณา.......................................... นามสกุล ..........นาคกล่อม................................... 

ฝ่าย .......บรหิารงานทั่วไป..................................... ต าแหนง่ ........เจา้หน้าที่บรหิารงานทัว่ไป…………………. 

หน่วยงาน ...........ส านักศิลปะและวัฒนธรรม……………………………………………………………………………………………… 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. งานบรหิารจัดการตามมาตรฐาน ISO (QM) 

 1.1 กจิกรรมหลัก จัดอบรมสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับข้อก าหนดของ ISO 9001 : 2008 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  4  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 1.2 กจิกรรมหลัก จัดอบรม Internal Audit ISO 9001 : 2008 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  4  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 1.3 กจิกรรมหลัก จัดท าประกาศแต่งตั้ง Auditor 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.4 กจิกรรมหลัก จัดท าประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบรหิาร (QMR) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  40  นาที/  2  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.5  กจิกรรมหลัก จัดท าประกาศนโยบายคุณภาพ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  30  นาที/  3  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.6 กจิกรรมหลัก จัดท าประกาศวัตถุประสงคค์ุณภาพ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  45  นาที/  –  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.7 กจิกรรมหลัก จัดท าคู่มือคุณภาพ (QM) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  1  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 1.8 กจิกรรมหลัก จัดท าคู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน (QP-MR) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  3  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 1.9 กจิกรรมหลัก จัดอบรมวิธีการเขยีนคูม่ือปฏิบัติงาน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  –  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 1.10 กิจกรรมหลัก จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน (QP) และรวบรวมเอกสารแนบ/แบบฟอร์ม/

คูม่ือการใชร้ะบบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  25  นาที/  3  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 1.11 กจิกรรมหลัก จัดท าทะเบียนแม่บท และใบแจกจ่ายเอกสารเพื่อควบคุมเอกสาร 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  40  นาที/  5  ช่ัวโมง/  3  วัน 
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 1.12 กจิกรรมหลัก ตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO 9001:2008 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  40  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.13 กจิกรรมหลัก ประชุมทบทวนฝ่ายบรหิาร 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  –  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 1.14 กจิกรรมหลัก รับการตรวจติดตามจากภายนอก (Document Review and Assessment) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  6  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน  5  นาที/  3  ช่ัวโมง/  19  วัน 

 

2. งานโครงการตามแผนงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม (PO) 

 2.1 กจิกรรมหลัก 2.1 โครงการเผยแพรแ่ละแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (3 คร้ัง/ปี) 

 2.1.1 กจิกรรมย่อย 2.1.14 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  6  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 2.2 กจิกรรมหลัก 2.2 โครงการจัดนิทรรศการ (1 คร้ัง/ปี) 

 2.2.1 กจิกรรมย่อย 2.2.11 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  2  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 2.3 กจิกรรมหลัก 2.3 โครงการสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้(6 คร้ัง/ปี) 

 2.3.1 กจิกรรมย่อย 2.3.9 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  5  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 2.4 กจิกรรมหลัก 2.4 โครงการบรกิารวชิาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม) (15 คร้ัง/ปี) 

 2.4.1 กจิกรรมย่อย 2.4.1 รับแผนและศึกษาการด าเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

 2.4.2 กจิกรรมย่อย 2.4.2 เขียนโครงการ 

 2.4.3 กจิกรรมย่อย 2.4.3 จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ 

 2.4.4 กจิกรรมย่อย 2.4.4 จัดเตรียมรายละเอียดการให้บริการ 

 2.4.5 กจิกรรมย่อย 2.4.8 จัดเตรียมงานโครงการ (3. จัดสถานที่) (4. เตรียมงบประมาณ

บรหิารโครงการ) 

 2.4.6 กจิกรรมย่อย 2.4.9 ด าเนินงานโครงการ (1. ปฏิคม) (6. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่) (7. สรุป 

ผลการใช้จา่ยงบประมาณ) 

 2.4.7 กจิกรรมย่อย 2.4.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 2.4.8 กจิกรรมย่อย 2.4.12 รายงานผลการจัดโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  19  นาที/  1  ช่ัวโมง/  25  วัน 

 2.5 กจิกรรมหลัก 2.5 โครงการฝึกอบรม, Agenda (2 คร้ัง/ปี) 

 2.5.1 กจิกรรมย่อย 2.5.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  4  ช่ัวโมง/  –  วัน 
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 2.6 กจิกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 คร้ัง/ปี) 

 2.6.1 กจิกรรมย่อย 2.6.8 ด าเนินงานโครงการ 

 2.6.2 กจิกรรมย่อย 2.6.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 2.6.3 กจิกรรมย่อย 2.6.12 บันทึกผู้เข้ารว่มโครงการในระบบ ERP 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  44  นาที/  2  ช่ัวโมง/  8  วัน 

 2.7 กจิกรรมหลัก 2.7 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย 

(ด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 คร้ัง/ปี) 

 2.7.1 กจิกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (2. เตรียมเอกสารลงทะเบียน) (5. จัด

สถานที่) (7. บรหิารงบประมาณ) 

 2.7.2 กจิกรรมย่อย 2.7.8 ด าเนินงานโครงการ (1. รับลงทะเบียน) 

 2.7.3 กจิกรรมย่อย 2.7.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 2.7.4 กจิกรรมย่อย 2.7.12 บันทึกผู้เข้ารว่มโครงการในระบบ ERP 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  4  นาที/  1  ช่ัวโมง/  10  วัน 

 2.8 กจิกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีคุณูปการต่อ

มหาวิทยาลัย (ด าเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 คร้ัง/ปี) 

 2.8.1 กจิกรรมย่อย 2.8.7 จัดเตรียมงานโครงการ (2. ลงทะเบียน) (8. บรหิารงบประมาณ) 

 2.8.2 กจิกรรมย่อย 2.8.8 ด าเนินงานโครงการ (1. ขนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ) (2. รับ

ลงทะเบียน) 

 2.8.3 กจิกรรมย่อย 2.8.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 2.8.4 กจิกรรมย่อย 2.8.12 บันทึกผู้เข้ารว่มโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  59  นาที/  2  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 2.9 กจิกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระ

นางเจา้สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทว ี(1 คร้ัง/ปี) 

 2.9.1 กจิกรรมย่อย 2.9.7 จัดเตรียมงานโครงการ (2. เตรียมเอกสารลงทะเบียน) (8. บริหาร

งบประมาณ) (10. จัดเครื่องบวงสรวง) 

 2.9.2 กจิกรรมย่อย 2.9.8 ด าเนินงานโครงการ (1. รับลงทะเบียน) (6. วางพานพุ่ม) (11. จัดเก็บ

อุปกรณ/์สถานที่) 

 2.9.3 กจิกรรมย่อย 2.9.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 2.9.4 กจิกรรมย่อย 2.9.12 บันทึกผู้เข้ารว่มโครงการในระบบ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  40  นาที/  –  ช่ัวโมง/  5  วัน 

 2.10 กจิกรรมหลัก 2.10 โครงการพธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 คร้ัง/ปี)  

 2.10.1 กจิกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดท าซอง/บอกบุญ) (3. เตรียม

เอกสารลงทะเบียน) (7. บรหิารงบประมาณ) 
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 2.10.2 กจิกรรมย่อย 2.10.11 ด าเนินงานโครงการ (2. รับลงทะเบียน) 

 2.10.3 กจิกรรมย่อย 2.10.13 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 2.10.3 กจิกรรมย่อย 2.10.15 บันทึกผู้เข้ารว่มโครงการในระบบ ERP 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  28  นาที/  –  ช่ัวโมง/  6  วัน 

 2.11 กจิกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 คร้ัง/ปี) 

 2.11.1 กจิกรรมย่อย 2.11.9 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดท าซอง/บอกบุญ) (3. เตรียมเอกสาร

ลงทะเบียน) (5. จัดเครื่องอัฐบรขิาร) (7. บรหิารงบประมาณ)  

 2.11.2 กจิกรรมย่อย 2.11.10 ด าเนินงานโครงการ (2.1 รับลงทะเบียน) (3.1 รับลงทะเบียน) (4.1 รับ

ลงทะเบียน) 

 2.11.3 กจิกรรมย่อย 2.11.13 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 2.11.4 กจิกรรมย่อย 2.11.15 บันทึกผู้เข้ารว่มโครงการในระบบ ERP 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  48  นาที/  –  ช่ัวโมง/  7  วัน 

 สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน  2  นาที/  6  ช่ัวโมง/  69  วัน 

 

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน  7  นาที/  2  ช่ัวโมง/  89  วัน 

 

 

 
ลงนาม นางสาวลักขณา  นาคกล่อม ลงนาม นางสาวจิตรานุช  เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

                ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                                                         ผู้อนมัุติ 
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 

ชื่อ .........นางสาวสุมนา.......................................... นามสกุล ............เขียนนลิ........................................ 

ฝ่าย .......บรหิารงานทั่วไป............................... ต าแหน่ง .........เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป....................... 

หน่วยงาน .......ส านกัศิลปะและวัฒนธรรม............................................................................................... 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. งานโครงการตามแผนงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม (PO) 

 1.1 กจิกรรมหลัก 2.4 โครงการบรกิารวชิาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม) (15 คร้ัง/ปี) 

 1.1.1 กจิกรรมย่อย 2.4.7 ประชุมมอบหมายงาน 

 1.1.2 กจิกรรมย่อย 2.4.8 จัดเตรียมงานโครงการ (1. นิมนต์พระสงฆ์) (3. จัดสถานที่)  

(5. ประสานงาน) 

 1.1.3 กจิกรรมย่อย 2.4.9 ด าเนินงานโครงการ (1. ปฏิคม) 

 1.1.4 กจิกรรมย่อย 2.4.11 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  34  นาที/  6  ช่ัวโมง/  16  วัน 

 1.2 กจิกรรมหลัก 2.5 โครงการฝึกอบรม, Agenda (2 คร้ัง/ปี) 

 1.2.1 กจิกรรมย่อย 2.5.5 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน พรอ้มมอบหมายงาน 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  40  นาที/  –  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 1.3 กจิกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 คร้ัง/ปี) 

 1.3.1 กจิกรรมย่อย 2.6.1 รับแผนและศึกษาการด าเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย 

 1.3.2 กจิกรรมย่อย 2.6.2 เขียนโครงการ 

 1.3.3 กจิกรรมย่อย 2.6.3 เสนอขออนุมัติโครงการ 

 1.3.4 กจิกรรมย่อย 2.6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 

 1.3.5 กจิกรรมย่อย 2.6.5 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน และมอบหมายงาน 

 1.3.6 กจิกรรมย่อย 2.6.8 ด าเนินงานโครงการ 

 1.3.7 กจิกรรมย่อย 2.6.11 สรุปผลการจัดโครงการ 

 1.3.8 กจิกรรมย่อย 2.6.13 รายงานผลการจัดโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  4  นาที/  4  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 1.4 กจิกรรมหลัก 2.7 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย 

(ด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 คร้ัง/ปี) 

 1.4.1  กจิกรรมย่อย 2.7.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 

 1.4.2 กจิกรรมย่อย 2.7.5 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อมอบหมายงาน 
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 1.4.3 กจิกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (1. จัดเตรียมเอกสารด าเนินโครงการ)  

(5. จัดสถานที่) (8. ประสานงาน) 

 1.4.4 กจิกรรมย่อย 2.7.8 ด าเนินงานโครงการ (1. รับลงทะเบียน) (3. รับ-ส่งพระ) 

(5. ประสานงานพิธีการ) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  48  นาที/  6  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 1.5 กจิกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีคุณูปการต่อ

มหาวิทยาลัย (ด าเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1ครัง้/ปี) 

 1.5.1 กจิกรรมย่อย 2.8.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 

 1.5.2 กจิกรรมย่อย 2.8.5 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อมอบหมายงาน 

 1.5.3 กจิกรรมย่อย 2.8.7 จัดเตรียมงานโครงการ (1. จัดเตรียมเอกสารด าเนินโครงการ) 

(2. ลงทะเบียน) (3. นิมนต์พระ) (8. บรหิารงบประมาณ) (9. ประสานงาน) 

 1.5.4 กจิกรรมย่อย 2.8.8 ด าเนินงานโครงการ (1. ขนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ) (2. รับ

ลงทะเบียน) (4. รับ-ส่งผู้เขา้ร่วมโครงการ) (7. ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  54  นาที/  –  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 1.6 กจิกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จ

พระนางเจา้สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทว ี(1 คร้ัง/ปี) 

 1.6.1 กจิกรรมย่อย 2.9.3 จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ 

 1.6.2 กจิกรรมย่อย 2.9.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 

 1.6.3 กจิกรรมย่อย 2.9.5 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อมอบหมายงาน 

 1.6.4 กจิกรรมย่อย 2.9.7 จัดเตรียมงานโครงการ (1. จัดเตรียมเอกสารด าเนินโครงการ) 

(3. เชิญพราหมณ์) (4. นิมนต์พระ) (9. ประสานงาน) (10. จัดเครื่องบวงสรวง) 

 1.6.5 กจิกรรมย่อย 2.9.8 ด าเนินงานโครงการ (1. รับลงทะเบียน) (3. รับ-ส่งพระ) (6. วาง

พานพุ่ม) (7. ประสานงาน) (11.  จัดเก็บอุปกรณ/์สถานที่) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  28  นาที/  2  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 1.7 กจิกรรมหลัก 2.10 โครงการพธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 คร้ัง/ปี) 

 1.7.1 กจิกรรมย่อย 2.10.6 ประชุมเจ้าอาวาสวัด/คณะกรรมการวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 1.7.2 กจิกรรมย่อย 2.10.7 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 

 1.7.3 กจิกรรมย่อย 2.10.8 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อมอบหมายงาน 

 1.7.4 กจิกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (1. จัดเตรียมเอกสาร) (2. จัดท าซอง/

บอกบุญ) (5. จัดเครื่องกฐินพระราชทานและสถานที่) (7. บรหิารงบประมาณ) (8. ประสานงาน) 

 1.7.5 กจิกรรมย่อย 2.10.11 ด าเนินงานโครงการ (2. รับลงทะเบียน) (8. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  45  นาที/  1  ช่ัวโมง/  5  วัน 
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 1.8 กจิกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 คร้ัง/ปี) 

 1.8.1 กจิกรรมย่อย 2.11.2 คัดเลือกวัด /ประสานงานกับวัด 

 1.8.2 กจิกรรมย่อย 2.11.4 จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ 

 1.8.3 กจิกรรมย่อย 2.11.5 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 

 1.8.4 กจิกรรมย่อย 2.11.6 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อมอบหมายงาน 

 1.8.5 กจิกรรมย่อย 2.11.8 รับสมัครผู้เข้ารว่มโครงการ 

 1.8.6 กจิกรรมย่อย 2.11.9 จัดเตรียมงานโครงการ (1. จัดเตรียมเอกสารด าเนินโครงการ) 

(2. จัดท าซอง/บอกบุญ) (3. เตรียมเอกสารลงทะเบียน) (5. จัดเครื่องอัฐบรขิาร) 

 1.8.7 กจิกรรมย่อย 2.11.10 ด าเนินงานโครงการ (2.1 รับลงทะเบียน) (3.1 รับลงทะเบียน) 

(4.1 รับลงทะเบียน) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  36  นาที/  4  ช่ัวโมง/  3  วัน 

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน  49  นาที/  6  ช่ัวโมง/  36  วัน 

 

 

 
ลงนาม นางสาวสุมนา  เขียนนิล ลงนาม นางสาวจิตรานุช  เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

                 ผู้จัดท า     ผู้ควบคุม                                                         ผูอ้นุมัติ 
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 

ชื่อ .........นายชนะภพ.................................................. นามสกุล ...........วัณณโอฬาร.............................. 

ฝ่าย ......อนุรักษ์ พัฒนา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม.......... ต าแหน่ง ...........ภัณฑารกัษ.์..................... 

หน่วยงาน .......ส านกัศิลปะและวัฒนธรรม............................................................................................... 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. งานโครงการตามแผนงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม (PO) 

 1.1 กจิกรรมหลัก 2.1 โครงการเผยแพรแ่ละแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (3 คร้ัง/ปี) 

 1.1.1 กจิกรรมย่อย 2.1.1 รับแผนและศึกษาการด าเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย  

 1.1.2 กจิกรรมย่อย 2.1.2 ประสานงานหน่วยงานภายนอกเพื่อขอทราบรายละเอียดการจัดงาน 

 1.1.3 กจิกรรมย่อย 2.1.3 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 1.1.4 กจิกรรมย่อย 2.1.4 เขียนโครงการ 

 1.1.5 กจิกรรมย่อย 2.1.5 จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ 

 1.1.6 กจิกรรมย่อย 2.1.6 ประสานงานโครงการ 

 1.1.7 กจิกรรมย่อย 2.1.7 จัดเตรียมข้อมูล 

 1.1.8  กจิกรรมย่อย 2.1.8 ออกแบบรูปแบบการจัดนิทรรศการ 

 1.1.9 กจิกรรมย่อย 2.1.10 จัดเตรยีมนิทรรศการ (2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์) (3. จัดบอร์ดนิทรรศการ) 

(4. จัดท าเอกสารลงทะเบียน) (5. จัดท าเอกสารประกอบนิทรรศการ (แผ่นพับ)) (6. จัดเอกสารการประเมิน) 

 1.1.10 กจิกรรมย่อย 2.1.11 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 

 1.1.11 กจิกรรมย่อย 2.1.12 จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ 

 1.1.12 กจิกรรมย่อย 2.1.13 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ 

 1.1.13 กจิกรรมย่อย 2.1.15 สรุปผลการจัดโครงการ 

 1.1.14 กจิกรรมย่อย 2.1.16 รายงานผลการจัดโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  4.98  นาที/  1  ช่ัวโมง/  12  วัน 

 1.2 กจิกรรมหลัก 2.2 โครงการจัดนิทรรศการ (1 คร้ัง/ปี) 

 1.2.1 กจิกรรมย่อย 2.2.4 จัดเตรียมข้อมูล 

 1.2.2 กจิกรรมย่อย 2.2.5 ออกแบบรูปแบบการจัดนิทรรศการ 

 1.2.3 กจิกรรมย่อย 2.2.7 จัดเตรียมนิทรรศการ (2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์) (3. จัดบอร์ด

นิทรรศการ) (4. จัดท าเอกสารลงทะเบียน) (5. จัดท าเอกสารประกอบนิทรรศการ (แผ่นพับ)) (6. จัด

เอกสารการประเมิน) 

 1.2.4 กจิกรรมย่อย 2.2.8 จัดนิทรรศการ 
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 1.2.5 กจิกรรมย่อย 2.2.9 จัดเก็บวัสดุอุปกรณแ์ละสถานที่ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  27  นาที/  2  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 1.3 กจิกรรมหลัก 2.3 โครงการสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้(6 คร้ัง/ปี) 

 1.3.1 กจิกรรมย่อย 2.3.1 รับแผนและศึกษาการด าเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

 1.3.2 กจิกรรมย่อย 2.3.2 เขียนโครงการ 

 1.3.3 กจิกรรมย่อย 2.3.3 จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ 

 1.3.4 กจิกรรมย่อย 2.3.4 จัดเตรียมข้อมูล 

 1.3.5 กจิกรรมย่อย 2.3.5 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

 1.3.6 กจิกรรมย่อย 2.3.7 จัดส่งโรงพิมพ์ 

 1.3.7 กจิกรรมย่อย 2.3.8 รับและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ 

 1.3.8 กจิกรรมย่อย 2.3.10 สรุปผลการจัดโครงการ 

 1.3.9 กจิกรรมย่อย 2.3.11 รายงานผลการจัดโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  45  นาที/  6  ช่ัวโมง/  15  วัน 

 1.4 กจิกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2คร้ัง/ปี) 

 1.4.1 กจิกรรมย่อย 2.6.8 ด าเนินงานโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  44  นาที/  –  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.5 กจิกรรมหลัก 2.7 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย 

(ด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 คร้ัง/ปี) 

 1.5.1 กจิกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่) 

 1.5.2 กจิกรรมย่อย 2.7.8 ด าเนินงานโครงการ (2. ปฏิคม) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  48  นาที/  2  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.6 กจิกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีคุณูปการต่อ

มหาวิทยาลัย (ด าเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 คร้ัง/ปี) 

 1.6.1 กจิกรรมย่อย 2.8.8 ด าเนินงานโครงการ (3. ปฏิคม) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  45  นาที/  –  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.7 กจิกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จ

พระนางเจา้สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทว ี(1 คร้ัง/ปี) 

 1.7.1 กจิกรรมย่อย 2.9.8 ด าเนินงานโครงการ (2. ปฏิคม) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  45  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.8 กจิกรรมหลัก 2.10 โครงการพธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 คร้ัง/ปี) 

 1.8.1 กจิกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดท าซอง/บอกบุญ) 

 1.8.2 กจิกรรมย่อย 2.10.11 ด าเนินงานโครงการ (2. รับลงทะเบียน) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  58  นาที/  6  ช่ัวโมง/  –  วัน 
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 1.9 กจิกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 คร้ัง/ปี) 

 1.9.1 กจิกรรมย่อย 2.11.10 ด าเนินงานโครงการ (2.2 ปฏิคม) (3.2 ปฏิคม) (4.2 ปฏิคม) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  38  นาที/  1  ช่ัวโมง/   –  วัน 

สรุป เวลาที่ปฏิบัตงิานคดิเปน็ภาระงานทั้งหมด (ตอ่ปี)  จ านวน  55  นาที/  3  ช่ัวโมง/  34  วัน 

 

 

ลงนาม นายชนะภพ  วัณณโอฬาร ลงนาม นางสาวจิตรานุช  เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง  ภัณฑารักษ์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

                ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                                                         ผู้อนมัุติ 
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 

ชื่อ .........นางศิฐิมา..................................................... นามสกุล ............เจริญสุข................................... 

ฝ่าย .......บรหิารงานทั่วไป.............................. ต าแหน่ง ...........นักวชิาการพัสด.ุ..................................... 

หน่วยงาน .......ส านกัศิลปะและวัฒนธรรม............................................................................................... 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. งานโครงการตามแผนงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม (PO) 

 1.1 กจิกรรมหลัก 2.1 โครงการเผยแพรแ่ละแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (3 คร้ัง/ปี) 

 1.1.1 กจิกรรมย่อย 2.1.10 จัดเตรียมนิทรรศการ (1. ยืมเงินทดรองราชการ) 

 1.1.2 กจิกรรมย่อย 2.1.14 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  –  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 1.2 กจิกรรมหลัก 2.2 โครงการจัดนิทรรศการ (1 คร้ัง/ปี) 

 1.2.1 กจิกรรมย่อย 2.2.7 จัดเตรียมนิทรรศการ (1. ยืมเงินทดรองราชการ) 

 1.2.2 กจิกรรมย่อย 2.2.11 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  20  นาที/  2  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.3 กจิกรรมหลัก 2.3 โครงการสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้(6 คร้ัง/ปี) 

 1.3.1 กจิกรรมย่อย 2.3.6 ยืมเงินทดรองราชการ 

 1.3.2 กจิกรรมย่อย 2.3.9 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  –  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 1.4 กจิกรรมหลัก 2.4 โครงการบรกิารวชิาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม) (15 คร้ัง/ปี) 

 1.4.1 กจิกรรมย่อย 2.4.8 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดหาวัสดุด าเนินโครงการ) (3. จัด

สถานที่) 

 1.4.2 กจิกรรมย่อย 2.4.9 ด าเนินงานโครงการ (3. พิธีการสงฆ์) (6. จัดเก็บอุปกรณ/์สถานที่) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  27  นาที/  3  ช่ัวโมง/  8  วัน 

 1.5 กจิกรรมหลัก 2.5 โครงการฝึกอบรม, Agenda (2 คร้ัง/ปี) 

 1.5.1 กจิกรรมย่อย 2.5.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  4  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.6 กจิกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 คร้ัง/ปี) 

 1.6.1 กจิกรรมย่อย 2.6.7 จัดเตรียมงานโครงการ 

 1.6.2 กจิกรรมย่อย 2.6.8 ด าเนินงานโครงการ 
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 1.6.3 กจิกรรมย่อย 2.6.10. รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  44  นาที/  2  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 1.7 กจิกรรมหลัก 2.7 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย 

(ด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 คร้ัง/ปี)  

 1.7.1 กจิกรรมย่อย 2.7.1 รับแผนและศึกษาการด าเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย 

 1.7.2 กจิกรรมย่อย 2.7.2 เขียนโครงการ 

 1.7.3 กจิกรรมย่อย 2.7.3 จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ 

 1.7.4 กจิกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (4. จัดหาวัสดุด าเนินโครงการ) (5. จัด

สถานที่) (7. บรหิารงบประมาณ) (8. ประสานงาน) 

 1.7.5 กจิกรรมย่อย 2.7.8 ด าเนินงานโครงการ (4. พิธีการสงฆ์) (5. ประสานงานพิธีการ)  

(9. จัดเก็บอุปกรณ/์สถานที่) 

 1.7.6 กจิกรรมย่อย 2.7.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 1.7.7 กจิกรรมย่อย 2.7.11 สรุปผลการจัดโครงการ 

 1.7.8 กจิกรรมย่อย 2.7.13 รายงานผลการจัดโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  8  นาที/  3  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 1.8 กจิกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีคุณูปการต่อ

มหาวิทยาลัย (ด าเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 คร้ัง/ปี) 

 1.8.1 กจิกรรมย่อย 2.8.1 รับแผนและศึกษาการด าเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย 

 1.8.2 กจิกรรมย่อย 2.8.2 เขียนโครงการ 

 1.8.3 กจิกรรมย่อย 2.8.3 จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ 

 1.8.4กจิกรรมย่อย 2.8.7 จัดเตรียมงานโครงการ (4. จัดหาวัสดุด าเนินโครงการ) (5. จัด

สถานที่) (6. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ)์ (8. บรหิารงบประมาณ) (9. ประสานงาน) 

 1.8.5 กจิกรรมย่อย 2.8.8 ด าเนินงานโครงการ (1. ขนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ) (5. พิธี

การสงฆ์) (6. ประสานงาน) (10.  จัดเก็บอุปกรณ/์สถานที่) 

 1.8.6 กจิกรรมย่อย 2.8.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 1.8.7 กจิกรรมย่อย 2.8.11 สรุปผลการจัดโครงการ 

 1.8.8 กจิกรรมย่อย 2.8.13 รายงานผลการจัดโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  24  นาที/  1  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 1.9 กจิกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระ

นางเจา้สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทว ี(1 คร้ัง/ปี) 

 1.9.1 กจิกรรมย่อย 2.9.1 รับแผนและศึกษาการด าเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย 

 1.9.2 กจิกรรมย่อย 2.9.2 เขียนโครงการ 
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 1.9.3 กจิกรรมย่อย 2.9.7 จัดเตรียมงานโครงการ (3. เชิญพราหมณ์) (5. จัดหาวัสดุด าเนิน

โครงการ) (6. จัดสถานที่) (8. บรหิารงบประมาณ) (9. ประสานงาน) (10. จัดเครื่องบวงสรวง) 

 1.9.4 กจิกรรมย่อย 2.9.8 ด าเนินงานโครงการ (4. รับ-ส่งพราหมณ์) (5. พิธีการสงฆ์) (7. 

ประสานงาน) (11. จัดเก็บอุปกรณ/์สถานที่)  

 1.9.5 กจิกรรมย่อย 2.9.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 1.9.6 กจิกรรมย่อย 2.9.11 สรุปผลการจัดโครงการ 

 1.9.7 กจิกรรมย่อย 2.9.13 รายงานผลการจัดโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  48  นาที/  4  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 1.10 กจิกรรมหลัก 2.10 โครงการพธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 คร้ัง/ปี)  

 1.10.1 กจิกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดท าซอง/บอกบุญ) (4. หาวัสดุ

ด าเนินโครงการ) (5. จัดเครื่องกฐินพระราชทานและสถานที่) (7. บรหิารงบประมาณ) 

 1.10.2 กจิกรรมย่อย 2.10.11 ด าเนินงานโครงการ (1. ปฏิคม) (3. พิธีถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน) 

 1.10.3 กจิกรรมย่อย 2.10.13 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  47  นาที/  4  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 1.11 กจิกรรมหลัก  2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 คร้ัง/ปี) 

 1.11.1 กจิกรรมย่อย 2.11.9 จัดเตรียมงานโครงการ (4. จัดหาวัสดุด าเนินโครงการ) (5. จัด

เครื่องอัฐบรขิาร) (7. บรหิารงบประมาณ) 

 1.11.2 กจิกรรมย่อย 2.11.10 ด าเนินงานโครงการ (2.3 ปลงผม) (3.4 จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์) 

(4.4 จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ)์ (5. พิธีลาสิกขา) 

 1.11.3 กจิกรรมย่อย 2.11.13 รวบรวมเอกสารและเบิกจา่ยโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  28  นาที/  5  ช่ัวโมง/  1  วัน 

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน  6  นาที/  4  ช่ัวโมง/  27  วัน 

 

 

 

ลงนาม นางศิฐิมา  เจรญิสุข ลงนาม นางสาวจิตรานุช  เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

                 ผู้จัดท า     ผู้ควบคุม                                                         ผูอ้นุมัติ 
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 

ชื่อ .........นางสาววณิชยา................................................... นามสกุล ...........บุษบงส.์............................. 

ฝ่าย .......อนรุักษ์ พัฒนา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม.......... ต าแหน่ง ...........ภัณฑารักษ์..................... 

หน่วยงาน .......ส านกัศิลปะและวัฒนธรรม............................................................................................... 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. งานโครงการตามแผนงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม (PO) 

 1.1 กจิกรรมหลัก 2.1 โครงการเผยแพรแ่ละแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (3 คร้ัง/ปี) 

 1.1.1 กจิกรรมย่อย 2.1.7 จัดเตรียมข้อมูล 

 1.1.2 กจิกรรมย่อย 2.1.8 ออกแบบรูปแบบการจัดนิทรรศการ 

 1.1.3 กจิกรรมย่อย 2.1.10 จัดเตรียมนิทรรศการ (2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์) (3. จัดบอร์ด

นิทรรศการ) (4. จัดท าเอกสารลงทะเบียน) (5. จัดท าเอกสารประกอบนิทรรศการ (แผ่นพับ)) (6. จัด

เอกสารการประเมิน) 

 1.1.4 กจิกรรมย่อย 2.1.11 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 

 1.1.5 กจิกรรมย่อย 2.1.12 จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ 

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  4.98  นาที/  2  ช่ัวโมง/  7  วัน 

 1.2 กจิกรรมหลัก 2.2 โครงการจัดนิทรรศการ (1 คร้ัง/ปี) 

 1.2.1 กจิกรรมย่อย 2.2.4 จัดเตรียมข้อมูล 

 1.2.2 กจิกรรมย่อย 2.2.7 จัดเตรียมนิทรรศการ (2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ) (3. จัดบอร์ด

นิทรรศการ) (4. จัดท าเอกสารลงทะเบียน) (5. จัดท าเอกสารประกอบนิทรรศการ (แผ่นพับ)) (6. จัด

เอกสารการประเมิน) 

 1.2.3 กจิกรรมย่อย 2.2.8 จัดนิทรรศการ 

 1.2.4 กจิกรรมย่อย 2.2.9 จัดเก็บวัสดุอุปกรณแ์ละสถานที่ 

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  42  นาที/  1  ช่ัวโมง/  3  วัน 

 1.3 กจิกรรมหลัก 2.3 โครงการสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้(6 คร้ัง/ปี) 

 1.3.1 กจิกรรมย่อย 2.3.1 รับแผนและศึกษาการด าเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

  1.3.2 กจิกรรมย่อย 2.3.2 เขียนโครงการ 

 1.3.3 กจิกรรมย่อย 2.3.3 จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ 

 1.3.4 กจิกรรมย่อย 2.3.4 จัดเตรียมข้อมูล 

 1.3.5 กจิกรรมย่อย 2.3.5 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

 1.3.6 กจิกรรมย่อย 2.3.7 จัดส่งโรงพิมพ์ 
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 1.3.7 กจิกรรมย่อย 2.3.10 สรุปผลการจัดโครงการ 

 1.3.8 กจิกรรมย่อย 2.3.11 รายงานผลการจัดโครงการ 

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  –  ช่ัวโมง/  4  วัน   

 1.4 กจิกรรมหลัก 2.5 โครงการฝึกอบรม, Agenda (2 คร้ัง/ปี)  

 1.4.1 กจิกรรมย่อย 2.5.1 รับแผนและศึกษาการด าเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

  1.4.2 กจิกรรมย่อย 2.5.2 เขียนโครงการ 

 1.4.3 กจิกรรมย่อย 2.5.3 จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ 

 1.4.4 กจิกรรมย่อย 2.5.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 

 1.4.5 กจิกรรมย่อย 2.5.7 จัดเตรียมงานโครงการ 

 1.4.6 กจิกรรมย่อย 2.5.8 ด าเนินงานโครงการ 

 1.4.7 กจิกรรมย่อย 2.5.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ 

 1.4.8 กจิกรรมย่อย 2.5.11 สรุปผลการจัดโครงการ 

 1.4.9 กิจกรรมย่อย 2.5.12 รายงานผลการจัดโครงการ 

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  –  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 1.5 กจิกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 คร้ัง/ปี) 

 1.5.1 กจิกรรมย่อย 2.6.8 ด าเนินงานโครงการ 

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  44  นาที/  –  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.6 กจิกรรมหลัก 2.7 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย 

(ด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 คร้ัง/ปี) 

 1.6.1 กจิกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่)  

 1.6.2 กจิกรรมย่อย 2.7.8 ด าเนินงานโครงการ (2. ปฏิคม) 

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  48  นาที/  2  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.7 กจิกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีคุณูปการต่อ

มหาวิทยาลัย (ด าเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 คร้ัง/ปี) 

 1.7.1 กจิกรรมย่อย 2.8.8 ด าเนินงานโครงการ (3. ปฏิคม)  

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  45  นาที/  –  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.8 กจิกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระ

นางเจา้สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทว ี(1 คร้ัง/ปี) 

 1.8.1 กจิกรรมย่อย 2.9.8 ด าเนินงานโครงการ (2. ปฏิคม) 

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  45  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.9 กจิกรรมหลัก 2.10 โครงการพธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 คร้ัง/ปี) 

 1.9.1 กจิกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดท าซอง/บอกบุญ)  
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 1.9.2 กจิกรรมย่อย 2.10.11 ด าเนินงานโครงการ (2. รับลงทะเบียน) 

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  58  นาที/  6  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.10 กจิกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 คร้ัง/ปี) 

 1.10.1 กจิกรรมย่อย 2.11.10 ด าเนินงานโครงการ (2.2 ปฏิคม) (3.2 ปฏิคม) (4.2 ปฏิคม) 

  ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  38  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน  40  นาที/  4  ช่ัวโมง/  18  วัน 

 

 

ลงนาม นางสาววณิชยา  บุษบงส ์ ลงนาม นางสาวจิตรานุช  เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง  ภัณฑารักษ์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

                ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                                                         ผู้อนมัุติ 
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 

ชื่อ .........นางพรรษภรณ์............................................... นามสกุล ............โฆษิตกานต์.................. .......... 

ฝ่าย ..อนุรักษ์ พัฒนา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม.. ต าแหน่ง ..เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ช านาญการ.. 

หน่วยงาน .......ส านกัศลิปะและวฒันธรรม............................................................................................... 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. งานโครงการตามแผนงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม (PO) 

 1.1 กจิกรรมหลัก 2.4 โครงการบรกิารวชิาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม) (15 คร้ัง/ปี) 

 1.1.1 กจิกรรมย่อย 2.4.8 จัดเตรียมงานโครงการ (1. นิมนต์พระสงฆ์) 

 1.1.2 กจิกรรมย่อย 2.4.9 ด าเนินงานโครงการ (2. รับ-ส่งพระ) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  2  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 1.2 กจิกรรมหลัก 2.5 โครงการฝึกอบรม, Agenda (2 คร้ัง/ปี) 

 1.2.1 กจิกรรมย่อย 2.5.1 รับแผนและศึกษาการด าเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย 

 1.2.2 กจิกรรมย่อย 2.5.2 เขียนโครงการ (ดูมาตรฐานเวลาจากหน่วยงานอื่น) 

 1.2.3 กจิกรรมย่อย 2.5.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 

 1.2.4 กจิกรรมย่อย 2.5.7 จัดเตรียมงานโครงการ 

 1.2.5  กจิกรรมย่อย 2.5.8 ด าเนินงานโครงการ 

 1.2.6 กจิกรรมย่อย 2.5.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ 

 1.2.7 กจิกรรมย่อย 2.5.11 สรุปผลการจัดโครงการ 

 1.2.8 กจิกรรมย่อย 2.5.12 รายงานผลการจัดโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  –  นาที/  –  ช่ัวโมง/  2  วัน 

 1.3 กจิกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 คร้ัง/ปี) 

 1.3.1 กจิกรรมย่อย 2.6.8 ด าเนินงานโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  44  นาที/  –  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.4 กจิกรรมหลัก 2.7 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย 

(ด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 คร้ัง/ปี) 

 1.4.1 กจิกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (3. นิมนต์พระสงฆ์) (5. จัดสถานที่)  

 1.4.2 กจิกรรมย่อย 2.7.8 ด าเนินงานโครงการ (2. ปฏิคม) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  44  นาที/  5  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.5 กจิกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีคุณูปการต่อ

มหาวิทยาลัย (ด าเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 คร้ัง/ปี) 
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 1.5.1 กจิกรรมย่อย 2.8.7 จัดเตรียมงานโครงการ (3. นิมนต์พระ) (8. บรหิารงบประมาณ)  

 1.5.2 กจิกรรมย่อย 2.8.8 ด าเนินงานโครงการ (3. ปฏิคม) (6. ประสานงาน) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  45  นาที/  3  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.6 กจิกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระ

นางเจา้สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทว ี(1 คร้ัง/ปี) 

 1.6.1 กจิกรรมย่อย 2.9.7 จัดเตรียมงานโครงการ (2. เตรียมเอกสารลงทะเบียน) (4. นิมนต์

พระ) (10. จัดเครื่องบวงสรวง)  

 1.6.2 กจิกรรมย่อย 2.9.8 ด าเนินงานโครงการ (2. ปฏิคม) (6. วางพานพุ่ม) (7. ประสานงาน) 

(11.  จัดเก็บอุปกรณ/์สถานที่) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  45  นาที/  6  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.7 กจิกรรมหลัก 2.10 โครงการพธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 คร้ัง/ปี) 

 1.7.1 กจิกรรมย่อย 2.10.1 รับแผนและศึกษาการด าเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย 

 1.7.2 กจิกรรมย่อย 2.10.2 คัดเลือกพระอารามหลวง 

 1.7.3 กจิกรรมย่อย 2.10.3 ประสานงานกับวัด/กรมศาสนา/วัฒนธรรมจังหวัด 

 1.7.4 กจิกรรมย่อย 2.10.4 เขียนโครงการ 

 1.7.5 กจิกรรมย่อย 2.10.5 จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ 

 1.7.6 กจิกรรมย่อย 2.10.6 ประชุมเจ้าอาวาสวัด/คณะกรรมการวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/ส านัก

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 1.7.7 กจิกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (1. จัดเตรียมเอกสาร) (2. จัดท าซอง/

บอกบุญ) (5. จัดเครื่องกฐินพระราชทานและสถานที่) (7. บรหิารงบประมาณ) (8. ประสานงาน) 

 1.7.8 กจิกรรมย่อย 2.10.11 ด าเนินงานโครงการ (1. ปฏิคม) (4. ประสานงาน) 

 1.7.9 กจิกรรมย่อย 2.10.14 สรปุผลการจัดโครงการ 

 1.7.10 กิจกรรมย่อย 2.10.16 รายงานผลการจัดโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  54  นาที/  4  ช่ัวโมง/  5  วัน 

 1.8 กจิกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 คร้ัง/ปี) 

 1.8.1 กจิกรรมย่อย 2.11.1 รับแผนและศึกษาการด าเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย 

 1.8.2 กจิกรรมย่อย 2.11.2 คัดเลือกวัด /ประสานงานกับวัด 

 1.8.3  กจิกรรมย่อย 2.11.3 เขียนโครงการ 

 1.8.4 กจิกรรมย่อย 2.11.4 จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ 

 1.8.5 กจิกรรมย่อย 2.11.8 รับสมัครผู้เข้ารว่มโครงการ 

 1.8.6 กจิกรรมย่อย 2.11.9 จัดเตรียมงานโครงการ (8. งานประสานงาน) 

 1.8.7 กจิกรรมย่อย 2.11.10 ด าเนินงานโครงการ (1. พิธีลาอุปสมบท) (2.2 ปฏิคม) (3.2 

ปฏิคม) (4.2 ปฏิคม) (5. พิธีลาสิกขา) 
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 1.8.8 กจิกรรมย่อย 2.11.14 สรุปผลการจัดโครงการ 

 1.8.9 กจิกรรมย่อย 2.11.16 รายงานผลการจัดโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  35  นาที/  6  ช่ัวโมง/  1  วัน 

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน  42  นาที/  2  ช่ัวโมง/  14  วัน 

 

 

 
ลงนาม นางพรรษภรณ์  โฆษิตกานต์  ลงนาม นางสาวจิตรานุช  เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 7 ช านาญการ  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

                ผู้จัดท า                ผู้ควบคุม                                                     ผูอ้นุมัติ 
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 

ชื่อ .........นางสาววิมลฉัตร.์.................................................... นามสกุล ...........เลิศคชสีห์....................... 

ฝ่าย .......อนุรักษ์ พัฒนา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม.......... ต าแหนง่ ........ภณัฑารักษ.์...................... 

หน่วยงาน .......ส านกัศิลปะและวัฒนธรรม.............................................................................................. 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. งานโครงการตามแผนงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม (PO) 

 1.1 กจิกรรมหลัก 2.1 โครงการเผยแพรแ่ละแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (3 คร้ัง/ปี) 

 1.1.1 กจิกรรมย่อย 2.1.7 จัดเตรียมข้อมูล 

 1.1.2 กจิกรรมย่อย 2.1.8 ออกแบบรูปแบบการจัดนิทรรศการ 

 1.1.3 กจิกรรมย่อย 2.1.10 จัดเตรียมนิทรรศการ (2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์) (3. จัดบอร์ด

นิทรรศการ) (4. จัดท าเอกสารลงทะเบียน) (5. จัดท าเอกสารประกอบนิทรรศการ (แผ่นพับ)) (6. จัด

เอกสารการประเมิน) 

 1.1.4 กจิกรรมย่อย 2.1.11 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 

 1.1.5 กจิกรรมย่อย 2.1.12 จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  4.98  นาที/  2  ช่ัวโมง/  7  วัน 

 1.2 กจิกรรมหลัก 2.2 โครงการจัดนิทรรศการ (1 คร้ัง/ปี) 

 1.2.1 กจิกรรมย่อย 2.2.1 รับแผนและศึกษาการด าเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

 1.2.2 กจิกรรมย่อย 2.2.2 เขียนโครงการ 

 1.2.3 กจิกรรมย่อย 2.2.3 จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ 

 1.2.4 กจิกรรมย่อย 2.2.4 จัดเตรียมข้อมูล 

 1.2.5 กจิกรรมย่อย 2.2.7 จัดเตรียมนิทรรศการ 

 1.2.6 กจิกรรมย่อย 2.2.8 จัดนิทรรศการ 

 1.2.7 กจิกรรมย่อย 2.2.9 จัดเก็บวัสดุอุปกรณแ์ละสถานที่ 

 1.2.8 กจิกรรมย่อย 2.2.10 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ 

 1.2.9 กจิกรรมย่อย 2.2.12 สรุปผลการจัดโครงการ 

 1.2.10 กจิกรรมย่อย 2.2.13 รายงานผลการจัดโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  22  นาที/  2  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 1.3 กจิกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 คร้ัง/ปี) 

 1.3.1 กจิกรรมย่อย 2.6.8 ด าเนินงานโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  44  นาที/  –  ช่ัวโมง/  –  วัน 
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 1.4 กจิกรรมหลัก 2.7 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย 

(ด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 คร้ัง/ปี) 

 1.4.1 กจิกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่) 

 1.4.2 กิจกรรมย่อย 2.7.8 ด าเนินงานโครงการ (2. ปฏิคม) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  48  นาที/  2  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.5 กจิกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีคุณูปการต่อ

มหาวิทยาลัย (ด าเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 คร้ัง/ปี) 

 1.5.1 กจิกรรมย่อย 2.8.8 ด าเนินงานโครงการ (3. ปฏิคม)  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  45  นาที/  –  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.6 กจิกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระ

นางเจา้สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทว ี(1 คร้ัง/ปี)  

 1.6.1 กจิกรรมย่อย 2.9.8 ด าเนินงานโครงการ (2. ปฏิคม) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  45  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.7 กจิกรรมหลัก 2.10 โครงการพธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 คร้ัง/ปี) 

 1.7.1 กจิกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดท าซอง/บอกบุญ)  

 1.7.2 กจิกรรมย่อย 2.10.11 ด าเนินงานโครงการ (2. รับลงทะเบียน) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  58  นาที/  6  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.8 กจิกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 คร้ัง/ปี) 

 1.8.1 กจิกรรมย่อย 2.11.10 ด าเนินงานโครงการ (2.2 ปฏิคม) (3.2 ปฏิคม) (4.2 ปฏิคม) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  38  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน  43  นาที/  23  ช่ัวโมง/  9  วัน 

 

 

 

ลงนาม นางสาววิมลฉัตร์  เลิศคชสีห์ ลงนาม นางสาวจิตรานุช  เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง  ภัณฑารักษ์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

                ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                                                         ผู้อนมัุติ 
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 

ชื่อ .........นายวาทะฤทธิ์.................................................. นามสกุล ............ลลีาฤทธิ์.............................. 

ฝ่าย .......บรหิารงานทั่วไป............................ ต าแหน่ง ...........นักวชิาการคอมพิวเตอร์........................... 

หน่วยงาน .......ส านกัศิลปะและวัฒนธรรม............................................................................................... 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. งานโครงการตามแผนงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม (PO) 

 1.1 กจิกรรมหลัก 2.3 โครงการสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้(6 คร้ัง/ปี) 

 1.1.1 กจิกรรมย่อย 2.3.1 รับแผนและศึกษาการด าเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

 1.1.2 กจิกรรมย่อย 2.3.2 เขียนโครงการ 

 1.1.3 กจิกรรมย่อย 2.3.3 จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ 

 1.1.4 กจิกรรมย่อย 2.3.4 จัดเตรียมข้อมูล 

 1.1.5 กจิกรรมย่อย 2.3.5 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

 1.1.6 กจิกรรมย่อย 2.3.7 จัดส่งโรงพิมพ์ 

 1.1.7 กจิกรรมย่อย 2.3.10 สรุปผลการจัดโครงการ 

 1.1.8 กจิกรรมย่อย 2.3.11 รายงานผลการจัดโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  –  ช่ัวโมง/  4  วัน 

 1.2 กจิกรรมหลัก 2.4 โครงการบรกิารวชิาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม) (15 คร้ัง/ปี) 

 1.2.1 กจิกรรมย่อย 2.4.8 จัดเตรียมงานโครงการ (3. จัดสถานที่) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  34  นาที/  1  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 1.3 กจิกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 คร้ัง/ปี) 

 1.3.1 กจิกรรมย่อย 2.6.8 ด าเนินงานโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  44  นาที/  –  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.4 กจิกรรมหลัก 2.7 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย 

(ด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 คร้ัง/ปี) 

 1.4.1 กจิกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่)  

 1.4.2 กจิกรรมย่อย 2.7.8 ด าเนินงานโครงการ (4. พิธีการสงฆ์) (9. จัดเก็บอุปกรณ/์สถานที่) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  28  นาที/  3  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.5 กจิกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ มีคุณูปการต่อ

มหาวิทยาลัย (ด าเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 คร้ัง/ปี) 

 1.5.1 กจิกรรมย่อย 2.8.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่) 
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 1.5.2 กจิกรรมย่อย 2.8.8 ด าเนินงานโครงการ (1. ขนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ) (5. พิธี

การสงฆ์) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  52  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.6 กจิกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระ

นางเจา้สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทว ี(1 คร้ัง/ปี) 

 1.6.1 กจิกรรมย่อย 2.9.8 ด าเนินงานโครงการ (5. พิธีการสงฆ์) (11. จัดเก็บอุปกรณ/์สถานที่) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.7 กจิกรรมหลัก 2.10 โครงการพธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 คร้ัง/ปี) 

 1.7.1 กจิกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดท าซอง/บอกบุญ) (5. จัดเครื่อง

กฐินพระราชทานและสถานที่) 

 1.7.2 กจิกรรมย่อย 2.10.11 ด าเนินงานโครงการ (3. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน)  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  47  นาที/  1  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 1.8 กจิกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 คร้ัง/ปี) 

 1.8.1 กจิกรรมย่อย 2.11.10  ด าเนินงานโครงการ (2.3 ปลงผม) (3.3 พิธีอุปสมบท) (4.3 พิธี

ฉลองพระนวกะ) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  23  นาที/  3  ช่ัวโมง/  –  วัน 

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน  18  นาที/  –  ช่ัวโมง/  8  วัน 

 

 

 

ลงนาม นายวาทะฤทธิ ์ ลีลาฤทธิ ์ ลงนาม นางสาวจิตรานุช  เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศร ี

ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพวิเตอร์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

                ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                                                         ผู้อนมัุติ 
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 

ชื่อ .........นางสาวสาลิน.ี............................................... นามสกุล ............บุญสมเคราะห์........................ 

ฝ่าย .......บรหิารงานทั่วไป...................................... ต าแหน่ง ...........นักประชาสัมพันธ์........................... 

หน่วยงาน .......ส านกัศิลปะและวัฒนธรรม............................................................................................... 

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. งานโครงการตามแผนงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม (PO) 

 1.1 กิจกรรมหลัก 2.3 โครงการสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้(6 คร้ัง/ปี) 

 1.1.1 กจิกรรมย่อย 2.3.1 รับแผนและศึกษาการด าเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

 1.1.2 กจิกรรมย่อย 2.3.2 เขียนโครงการ 

 1.1.3 กจิกรรมย่อย 2.3.3 จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ 

 1.1.4 กจิกรรมย่อย 2.3.4 จัดเตรียมข้อมูล 

 1.1.5 กจิกรรมย่อย 2.3.5 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

 1.1.6 กจิกรรมย่อย 2.3.7 จัดส่งโรงพิมพ์ 

 1.1.7 กจิกรรมย่อย 2.3.8 รับและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ 

 1.1.8 กจิกรรมย่อย 2.3.10 สรุปผลการจัดโครงการ 

 1.1.9 กจิกรรมย่อย 2.3.11 รายงานผลการจัดโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  15  นาที/  2  ช่ัวโมง/  5  วัน 

 1.2 กจิกรรมหลัก 2.4 โครงการบรกิารวชิาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม) (15 คร้ัง/ปี) 

 1.2.1 กจิกรรมย่อย 2.4.8 จัดเตรยีมงานโครงการ (2. จัดหาวัสดุด าเนินโครงการ) (3. จัดสถานที่) 

 1.2.2 กจิกรรมย่อย 2.4.9 ด าเนินงานโครงการ (6.  จัดเก็บอุปกรณ/์สถานที่) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  8  นาที/  2  ช่ัวโมง/  –  วัน  

 1.3 กจิกรรมหลัก 2.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (2 คร้ัง/ปี) 

 1.3.1 กจิกรรมย่อย 2.6.8 ด าเนินงานโครงการ 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  22  นาที/  –  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.4 กจิกรรมหลัก 2.7 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย 

(ด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย) (2 คร้ัง/ปี) 

 1.4.1 กจิกรรมย่อย 2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่) 

 1.4.2 กจิกรรมย่อย 2.7.8 ด าเนินงานโครงการ (9.  จัดเก็บอุปกรณ/์สถานที่)  

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  58  นาที/  –  ช่ัวโมง/  –  วัน 
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 1.5 กจิกรรมหลัก 2.8 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีคุณูปการต่อ

มหาวิทยาลัย (ด าเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย) (1 คร้ัง/ปี) 

 1.5.1 กจิกรรมย่อย 2.8.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดสถานที่) 

 1.5.2 กจิกรรมย่อย 2.8.8 ด าเนินงานโครงการ (1. ขนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ)  

(10.  จัดเก็บอุปกรณ/์สถานที่) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  43  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.6 กจิกรรมหลัก 2.9 โครงการบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระ

นางเจา้สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทว ี(1 คร้ัง/ปี) 

 1.6.1 กจิกรรมย่อย 2.9.7 จัดเตรียมงานโครงการ (5. จัดหาวัสดุด าเนินโครงการ) (6. จัด

สถานที่) (10. จัดเครื่องบวงสรวง) 

 1.6.2 กจิกรรมย่อย 2.9.8 ด าเนินงานโครงการ (11.  จัดเก็บอุปกรณ/์สถานที่) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  30  นาที/  2  ช่ัวโมง/  –  วัน 

 1.7 กจิกรรมหลัก 2.10 โครงการพธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1 คร้ัง/ปี) 

 1.7.1 กจิกรรมย่อย  2.10.6 ประชุมเจ้าอาวาสวัด/คณะกรรมการวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 1.7.2 กจิกรรมย่อย 2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ (2. จัดท าซอง/บอกบุญ) (4. หาวัสดุ

ด าเนินโครงการ) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  52  นาที/  2  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 1.8 กจิกรรมหลัก 2.11 โครงการธรรมศึกษา (1 คร้ัง/ปี) 

 1.8.1 กจิกรรมย่อย 2.11.9 จัดเตรียมงานโครงการ (4. จัดหาวัสดุด าเนินโครงการ) 

 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน  18  นาที/  1  ช่ัวโมง/  –  วัน 

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคดิเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน  6  นาที/  –  ช่ัวโมง/  8  วัน 

 

 

 

ลงนาม นางสาวสาลินี  บุญสมเคราะห์ ลงนาม นางสาวจิตรานุช  เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

                ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                                                         ผู้อนมัุติ 

 



ส่วนท่ี 5  

กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instructions) 
 

 ภาระงานตามโครงสร้างฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ มีทั้งหมด  12  งาน โดยมี

รายละเอียดของกจิกรรมในแต่ละงานดังต่อไปนีด้ังนี้ 

 1.  งานแผนและงบประมาณ 

 2.  งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

 3.  งานบรหิารความเสี่ยง 

 4.  งานควบคุมภายใน 

 5.  งานโครงการวารส าคัญประจ าปี (Agenda) 

 6.  งานประกันคุณภาพ 

 7.  งานพัฒนาเอกลักษณ์ 

 8.  งานจัดการความรู ้(KM) 

 9.  งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) 

 10.  งานพัฒนาระบบ 

 11.  งานบรหิารจัดการตามมาตรฐาน ISO 

 12.  งานโครงการตามแผนงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

5.1 งานแผนงานและงบประมาณ 

 

 5.1.1 ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
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ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งาน        แผนงานและงบประมาณ                . 

ชื่อ                 นางสาวจิตรานุช                                              นามสกุล          เวสา                                                  รหัสเอกสาร JD - AC - PQ - PB 

ฝ่าย               แผนงาน และประกันคุณภาพ                               งาน      แผนงานและงบประมาณ                                   สรุปมกีิจกรรมหลัก           19          กิจกรรม 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ                 นางสาวจิตรานุช             นามสกุล          เวสา                                                  ต าแหนง่ .....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ.... 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อทบทวนทิศทางการด าเนนิงานของหนว่ยงาน วางแผนการด าเนินงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว  ตลอดจนเผยแพร่ทิศทางและเป้าหมายการด าเนนิงานให้เป็นท่ีรู้จักต่อประชาคม 

 1.2 เพื่อวางแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก มีการบริหารงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าตอ่การด าเนนิงาน 

2. งานหลักที่รับผดิชอบ 

กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 จัดท าค าขอตัง้

งบประมาณประจ าป ี– 

งบรายได้ 

หนว่ยนับ : ครัง้ 

1 คร้ังต่อปี 

2.1.1 รวมรวมขอ้มูลการจัดท า

งบประมาณการจัดโครงการ

ประจ าปจีากผู้บริหาร 

1) รับทราบแนวทางการจัดท างบประมาณ

ประจ าปจีากการประชุมของกองนโยบายและ

แผน 

1 แนวทางการจัดท า

งบประมาณประจ าปขีอง

หนว่ยงาน 

-  3 -    

  

  

2) จัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์

ผู้บริหารจัดท าขอ้มูลประมาณการการจัด

โครงการประจ าป ี

1 บันทึกข้อความขอความ

อนุเคราะหฯ์ 

15 -  -  

3) รวมรวมขอ้มูลการจัดท างบประมาณการจัด

โครงการประจ าป ี

1 ข้อมูลงบประมาณการจัด

โครงการประจ าป ี

-  -  1  
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 

2.1.2 สรุปข้อมูลการจัดท า

งบประมาณการจัดโครงการ

ประจ าป ี

1) สรุปรายช่ือโครงการและรายละเอยีดของ

โครงการในการด าเนนิงานประจ าปี 

1    - 4 -    

  

  

  

  

  

  

  

2) น าเสนอข้อมูลสรุปรายช่ือโครงการและ

รายละเอยีดของโครงการในการด าเนนิงาน

ประจ าปตีอ่ผู้บริหาร 

1   5 -  -  

3) ปรับปรุงข้อมูลสรุปรายชื่อโครงการและ

รายละเอยีดของโครงการในการด าเนนิงาน

ประจ าปตีามขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหาร 

1 สรุปรายช่ือโครงการและ

รายละเอยีดของโครงการใน

การด าเนนิงานประจ าปี 

-  1  -  

2.1.3 จัดท าค าขอตัง้งบประมาณ

ประจ าป ี

1) ทบทวนแบบฟอร์มการท าค าขอต้ัง

งบประมาณประจ าป ี

1   15 -  -  

2) จัดท า (ร่าง) ค าขอตัง้งบประมาณประจ าป ี 1   -  -  1  

3) เสนอ (ร่าง) ค าขอตัง้งบประมาณประจ าปใีห้

ผู้อ านวยการพจิารณาเห็นชอบ 

1   5 -  -  

4) ปรับแก้ค าขอตัง้งบประมาณประจ าปตีาม

ข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการ 

1 ค าขอตัง้งบประมาณ

ประจ าป ี

30 -  -  

2.1.4 เสนอค าขอตัง้งบประมาณ

ประจ าป ี

จัดท าบันทึกข้อความส่งค าขอต้ังงบประมาณ

ประจ าปท่ีีผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ

ให้กองนโยบายและแผน 

1 บันทึกข้อความน าส่งค าขอ

ตัง้งบประมาณประจ าปี 

15 -  -  

รวม 25 2 3 100 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.2 จัดท าค าขอตัง้

งบประมาณประจ าป ี– 

งบลงทุน 

หนว่ยนับ : ครัง้ 

1 คร้ังต่อปี 

2.2.1 ส ารวจความตอ้งการรายการ

ครุภัณฑ ์

1) จัดท าแบบฟอร์มส ารวจความตอ้งการ

รายการครุภัณฑป์ระจ าปี 

1 เอกสารส ารวจความ

ตอ้งการครุภัณฑ์ประจ าปี 

30 -  -    

  

  

  

  

  

  

  

  

2) ชี้แจงแบบฟอร์มส ารวจความตอ้งการ

รายการครุภัณฑป์ระจ าปี 

1   15 -  -  

3) ส ารวจความตอ้งการรายงานครุภัณฑ์

ประจ าป ี

1 รายการและจ านวนครุภัณฑ์

ประจ าป ี

-  1 -  

2.2.2 สรุปผลการส ารวจความ

ตอ้งการรายการครุภัณฑป์ระจ าปี 

1) รวมรวมขอ้มูลการส ารวจความต้องการ

รายการครุภัณฑป์ระจ าปี 

1 ข้อมูลความต้องการ

ครุภัณฑ์ประจ าปี 

30 -  -  

2) สรุปผลการส ารวจความต้องการรายการ

ครุภัณฑ์ประจ าป ี

1   -  6 -  

2.2.3 จัดท าแผนความตอ้งการ

รายการครุภัณฑป์ระจ าปี 

1) จัดท า (ร่าง) แผนความต้องการรายการ

ครุภัณฑ์ประจ าป ี

1 แผนความต้องการรายการ

ครุภัณฑ์ประจ าปี 

-  4 -  

2) เสนอ (ร่าง) แผนความต้องการรายการ

ครุภัณฑ์ประจ าป ีให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา 

1 

  

5  -  -  

3) ปรับแก้ (ร่าง) แผนความต้องการรายการ

ครุภัณฑ์ประจ าปตีามขอ้เสนอแนะของหัวหน้า

ฝ่าย 

1 

  

15  -  -  

4) เสนอ (ร่าง) แผนความต้องการรายการ

ครุภัณฑ์ประจ าป ีให้หัวหน้าส านักงาน

พจิารณา 

1 

  

5 - - 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 

 

5) ปรับแก้ (ร่าง)แผนความต้องการรายการ

ครุภัณฑ์ประจ าปตีามขอ้เสนอแนะของหัวหน้า

ส านักงาน 

1 

  

15 - -   

  

  

  

  

  

  

  

  

6) เสนอ (ร่าง) แผนความต้องการรายการ

ครุภัณฑ์ประจ าปใีห้รองผู้อ านวยการพจิารณา 

1 

  

5 - - 

7) ปรับแก้ (ร่าง) แผนความต้องการรายการ

ครุภัณฑ์ประจ าปตีามขอ้เสนอแนะของรอง

ผู้อ านวยการ 

1 (ร่าง) แผนความต้องการ

รายการครุภัณฑป์ระจ าปี 

15 - - 

8) เสนอแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์

ประจ าปตีอ่ผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

1 แผนความต้องการรายการ

ครุภัณฑ์ประจ าปี 

5 - - 

2.2.4 รวบรวมรายละเอยีดและ

คุณลักษณะครุภัณฑ ์

1) แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบแผนความ

ตอ้งการรายการครุภัณฑป์ระจ าปี และขอ

รายละเอยีดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 

1 เอกสารรายละเอยีดและ

คุณลักษณะครุภัณฑ ์

10 - - 

2) จัดหารายละเอียดครุภัณฑข์องฝ่าย 1   - - 1 

3) รวมรวมรายละเอยีดและคุณลักษณะ

ครุภัณฑ ์

1   - 1 - 

2.2.5 จัดท ารายงานงบลงทุน 1) จัดท า (ร่าง) รายงานงบลงทุน 1 รายงานงบลงทุน - 2 - 

2) เสนอ (ร่าง) รายงานงบลงทุน ให้หัวหน้าฝ่าย

พจิารณา 

1 

  

5 - - 

3) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานงบลงทุน ตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

1 

  

15 - - 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 

 

4) เสนอ (ร่าง) รายงานงบลงทุน ให้หัวหน้า

ส านักงานพจิารณา 

1 

  

5 - -  

5) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานงบลงทุน ตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

1 

  

15 - - 

6) เสนอ (ร่าง) รายงานงบลงทุนให้รอง

ผู้อ านวยการพจิารณา 

1 

  

5 - - 

7) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานงบลงทุน 

ข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

1 (ร่าง) รายงานงบลงทุน 15 - - 

8) เสนอรายงานงบลงทุน ตอ่ผู้อ านวยการเพื่อ

พจิารณาเห็นชอบ 

1 รายงานงบลงทุน 5 - - 

2.2.6 เสนอรายงานงบลงทุน จัดท าบันทึกข้อความส่งรายงานงบลงทุน ให้

กองนโยบายและแผนเพื่อเสนอค าขอตัง้

งบประมาณประจ าป ี– งบลงทุน 

1 บันทึกข้อความเสนอรายงาน

งบลงทุน 

15 - - 

รวม 50 3 3 100 

2.3 ทบทวนและ

ปรับปรุงเป้าหมาย กล

ยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม 

และตัวช้ีวัดผลส าเร็จ

ประจ าป ี(งบประมาณ

แผ่นดนิ)  

หนว่ยนับ : ครัง้ 

1 คร้ังต่อปี 

2.3.1 รับทราบแนวทางการทบทวน

และปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ 

ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัด

ผลส าเร็จประจ าปจีากกองนโยบาย

และแผน 

รับทราบแนวทางการทบทวนและปรับปรุง

เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จประจ าป ี

1 เอกสารการทบทวนและ

ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ 

ผลผลิต กิจกรรมและ

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จประจ าปี 

15 - -   
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 2.3.2 ทบทวนและปรับปรุง

เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต 

กิจกรรมและตัวชี้วัดผลส าเร็จ

ประจ าป ี 

1) ศกึษาข้อมูลผลการด าเนนิงานของปีท่ีผ่านมา 1 ข้อมูลผลการด าเนนิงานของ

ปีท่ีผ่านมา 

- - 1   

  

  

  

  

  

2) ด าเนนิการทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัด

ผลส าเร็จประจ าป ี

1   - 3 - 

3) เสนอผลการทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัด

ผลส าเร็จประจ าป ีให้หัวหนา้ฝา่ยพิจารณา 

1 

  

5 - - 

4) ปรับแก้ผลการทบทวน และปรับปรุง

เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จประจ าปตีามขอ้เสนอแนะของ

หัวหน้าฝ่าย 

1 

  

10 - - 

5) เสนอผลการทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัด

ผลส าเร็จประจ าป ีให้หัวหนา้ส านักงาน

พจิารณา 

1 

  

5 - - 

6) ปรับแก้ผลการทบทวน และปรับปรุง

เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จประจ าปตีามขอ้เสนอแนะของ

หัวหน้าส านักงาน 

1 

  

10 - - 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 

 

7) เสนอผลการทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัด

ผลส าเร็จประจ าปใีห้รองผู้อ านวยการพจิารณา 

1 

  

5 - -   

  

  

  8) ปรับแก้ผลการทบทวน และปรับปรุง

เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จประจ าปตีามขอ้เสนอแนะของ

รองผู้อ านวยการ 

1   10 - - 

9) เสนอผลการทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัด

ผลส าเร็จประจ าปตีอ่ผู้อ านวยการเพื่อ

พจิารณาเห็นชอบ 

1 ผลการทบทวน และ

ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ 

ผลผลิต กิจกรรม และ

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จประจ าปี 

5 - - 

2.3.3 รายงานผลการทบทวนและ

ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต 

กิจกรรมและตัวชี้วัดผลส าเร็จ

ประจ าป ี

จัดท าบันทึกข้อความส่งผลการทบทวน และ

ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กจิกรรม 

และตัวช้ีวัดผลส าเร็จประจ าปใีหก้องนโยบาย

และแผน 

1 ข้อมูลผลการทบทวน และ

ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ 

ผลผลิต กิจกรรม และ

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จประจ าปี 

15 - - 

รวม 20 4 1 100 

2.4 จัดท าขอ้มูล

ประกอบการชี้แจง

งบประมาณประจ าป ี– 

งบแผ่นดนิ 

หนว่ยนับ : ครัง้ 

2.4.1 ศกึษาข้อมูลผลการด าเนนิงาน

ของปีท่ีผ่านมา 

 

 

  1 ข้อมูลสรุปผลการด าเนนิงาน

ท่ีส าคัญ 

- - 1  
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

1 คร้ังต่อปี 2.4.2 จัดท าขอ้มูลสรุปผลการ

ด าเนนิงานท่ีส าคัญเพื่อ

ประกอบการจัดท าเอกสารชี้แจง

งบประมาณ 

1) จัดท า (ร่าง) ข้อมูลสรุปผลการด าเนนิงานท่ี

ส าคัญเพื่อประกอบการจัดท าเอกสารชี้แจง

งบประมาณ 

1   - 5 -   

  

  

  

  

  

 2) เสนอ (ร่าง)ข้อมูลสรุปผลการด าเนนิงานท่ี

ส าคัญเพื่อประกอบการจัดท าเอกสารชี้แจง

งบประมาณ ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา 

1 

  

5 - - 

  

3) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อมูลสรุปผลการด าเนนิงาน

ท่ีส าคัญเพื่อประกอบการจัดท าเอกสารชี้แจง

งบประมาณตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

1 

  

- 1 - 

  

4) เสนอ (ร่าง) ข้อมูลสรุปผลการด าเนนิงานท่ี

ส าคัญเพื่อประกอบการจัดท าเอกสารชี้แจง

งบประมาณ ให้หัวหน้าส านักงานพิจารณา 

1 

  

5 - - 

  

5) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อมูลสรุปผลการด าเนนิงาน

ท่ีส าคัญเพื่อประกอบการจัดท าเอกสารชี้แจง

งบประมาณตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า

ส านักงาน 

1 

  

30 - - 

  

6) เสนอ (ร่าง) ข้อมูลสรุปผลการด าเนนิงานท่ี

ส าคัญเพื่อประกอบการจัดท าเอกสารชี้แจง

งบประมาณให้รองผู้อ านวยการพจิารณา 

1 

  

5 - - 

  

7) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อมูลสรุปผลการด าเนนิงานท่ี

ส าคัญเพื่อประกอบการจัดท าเอกสารชี้แจง

งบประมาณตามข้อเสนอแนะของรอง

ผู้อ านวยการ 

1   15 - - 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 

 

8) เสนอข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ

เพื่อประกอบการจัดท าเอกสารชี้แจง

งบประมาณต่อผู้อ านวยการเพื่อพิจารณา

เห็นชอบ 

1 ข้อมูลสรุปผลการด าเนนิงาน

ท่ีส าคัญเพื่อประกอบการ

จัดท าเอกสารชี้แจง

งบประมาณ 

5 - -   

  

  

  

2.4.3 จัดท าขอ้มูลประกอบการ

ชี้แจงงบประมาณประจ าป ี- งบ

แผ่นดนิ 

1) จัดท า (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจง

งบประมาณประจ าป ี– งบแผ่นดิน 

1   - - 2 

2) เสนอ (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจง

งบประมาณประจ าป ี- งบแผ่นดิน ให้หัวหน้า

ฝ่ายพิจารณา 

1 

  

5 - - 

3) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจง

งบประมาณประจ าป ี- งบแผ่นดินตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

1 

  

- 4 - 

4) เสนอ (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจง

งบประมาณประจ าป ี- งบแผ่นดิน ให้หัวหน้า

ส านักงานพจิารณา 

1 

  

5 - - 

5) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจง

งบประมาณประจ าป ี- งบแผ่นดนิตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

1 

  

30 - - 

6) เสนอ (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจง

งบประมาณประจ าป ี- งบแผ่นดินให้รอง

ผู้อ านวยการพจิารณา 

1 

  

5 - - 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 

 

7) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจง

งบประมาณประจ าป ี- งบแผ่นดนิตาม

ข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

1   15 - -  

8) เสนอข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ

ประจ าป ี- งบแผ่นดนิต่อผู้อ านวยการเพื่อ

พจิารณาเห็นชอบ 

1 ข้อมูลประกอบการชี้แจง

งบประมาณประจ าปี - งบ

แผ่นดนิ 

5 - - 

2.4.4 จัดส่งขอ้มูลประกอบการ

ชี้แจงงบประมาณประจ าป ี- งบ

แผ่นดนิ 

จัดท าบันทึกข้อความน าส่งขอ้มูลประกอบการ

ชี้แจงงบประมาณประจ าป ี- งบแผ่นดนิให้กอง

นโยบายและแผน 

1 บันทึกข้อความน าส่งขอ้มูล

ประกอบการชี้แจง

งบประมาณประจ าป ี- งบ

แผ่นดนิ 

15 - - 

 รวม 25 5 4 100 

2.5 จัดท าค าขอต้ัง

งบประมาณประจ าป ี– 

งบแผ่นดนิ 

หนว่ยนับ : ครัง้ 

1 ครัง้ตอ่ปี 

2.5.1 รวมรวมขอ้มูลการจัดท า

งบประมาณการจัดโครงการ

ประจ าป ี- งบแผ่นดนิจากผู้บริหาร 

1) รับทราบแนวทางการจัดท างบประมาณ

ประจ าป ี- งบแผ่นดนิจากการประชุมของกอง

นโยบายและแผน 

1 แนวทางการจัดท า

งบประมาณประจ าปขีอง

หนว่ยงาน 

- 4 -   

  

  

2) จัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์

ผู้บริหารจัดท าขอ้มูลประมาณการการจัด

โครงการประจ าป ี- งบแผ่นดนิ 

1   15 - - 

3) รวมรวมขอ้มูลการจัดท างบประมาณการจัด

โครงการประจ าป ี- งบแผ่นดนิ 

1 ข้อมูลงบประมาณการจัด

โครงการประจ าป ี– งบ

แผ่นดนิ 

 

- 3 - 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 

2.5.2 สรุปข้อมูลการจัดท า

งบประมาณการจัดโครงการ

ประจ าป ี- งบแผ่นดนิ 

1) สรุปรายช่ือโครงการและรายละเอยีดของ

โครงการในการด าเนนิงานประจ าปี-งบแผ่นดนิ 

1   - - 1    

  

  

  

  

  

  

  

2) น าเสนอข้อมูลสรุปรายช่ือโครงการและ

รายละเอยีดของโครงการในการด าเนนิงาน

ประจ าป ี- งบแผ่นดนิ ตอ่ผู้บริหาร 

1   5 - - 

3) ปรับแก้ข้อมูลสรุปรายช่ือโครงการและ

รายละเอยีดของโครงการในการด าเนนิงาน

ประจ าป ี- งบแผ่นดนิตามข้อเสนอแนะของ

ผู้บริหาร 

1 สรุปรายช่ือโครงการและ

รายละเอยีดของโครงการใน

การด าเนนิงานประจ าป ี- 

งบแผ่นดนิ 

- 2  - 

2.5.3 จัดท าค าขอตัง้งบประมาณ

ประจ าป ี- งบแผ่นดนิ 

1) ทบทวนแบบฟอร์มการท าค าขอต้ัง

งบประมาณประจ าป ี- งบแผ่นดิน 

1   10 - - 

2) จัดท า (ร่าง) ค าขอตัง้งบประมาณประจ าป ี

- งบแผ่นดนิ 

1   - 3 - 

3) เสนอ (ร่าง) ค าขอตัง้งบประมาณประจ าป ี- 

งบแผ่นดนิให้ผู้อ านวยการพจิารณาเห็นชอบ 

1   5 - - 

4) ปรับแก้ค าขอตัง้งบประมาณประจ าป ี- งบ

แผ่นดนิตามข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการ 

1 ค าขอตัง้งบประมาณ

ประจ าป ี- งบแผ่นดนิ 

30 - - 

2.5.4 เสนอค าขอตัง้งบประมาณ

ประจ าป ี- งบแผ่นดนิ 

จัดท าบันทึกข้อความส่งค าขอต้ังงบประมาณ

ประจ าป ี- งบแผ่นดนิท่ีผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้อ านวยการใหก้องนโยบายและแผน 

1 บันทึกข้อความน าส่งค าขอ

ตัง้งบประมาณประจ าป ี- 

งบแผ่นดนิ 

15 - - 

 รวม 20  6  2  100 
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สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.6 จัดท าโครงการ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าป ี 

หนว่ยนับ : ครัง้ 

1 คร้ังต่อปี 

2.6.1 จัดท า (ร่าง) โครงการทบทวน

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าป ี

1) ศกึษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนนิงาน 1   - 3 -   

  

  

  

  

  

  

  

  

2) จัดท า (ร่าง) โครงการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี โดย

ก าหนดกิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ งบประมาณ และผูรั้บผิดชอบงาน 

1   - 3 - 

3) เสนอ (ร่าง) โครงการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี ให้

หัวหน้าฝ่ายพจิารณา 

1   5 - - 

4) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจ าป ีตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

1   15 - - 

5) เสนอ (ร่าง) โครงการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี ให้

หัวหน้าส านักงาน 

1   5 - - 

6) ปรับแก้ (ร่าง)โครงการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี ตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

1   15 - - 

7) เสนอ (ร่าง) โครงการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี ให้รอง

ผู้อ านวยการพจิารณา 

1   5 - - 

8) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจ าปตีาม

ข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการพจิารณา 

1 (ร่าง) โครงการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิติ

การประจ าป ี

15 - - 
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สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 

2.6.2 เสนอขออนุมัติโครงการ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี

เสนอโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปใีห้ผู้อ านวยการเพื่อ

พจิารณาอนุมัต ิ

1 โครงการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิติ

การประจ าปท่ีีได้รับการ

อนุมัต ิ

5 - -  

รวม 5  -      1    100 

2.7 ส ารวจความ

ตอ้งการของผู้รับบริการ

และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย

เพื่อก าหนดแผนการ

ด าเนนิงานของ

หนว่ยงาน  

หนว่ยนับ : ครัง้ 

1 คร้ังต่อปี 

2.7.1 จัดเตรียมแบบส ารวจความ

ตอ้งการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเพื่อก าหนดแผนการ

ด าเนนิงานของหนว่ยงาน 

1) ก าหนดขอบเขต/พื้นท่ีและจ านวนการจัดเก็บ

ข้อมูลการบส ารวจความตอ้งการของ

ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสียเพื่อก าหนด

แผนการด าเนนิงานของหนว่ยงาน 

1 แบบสอบถามครบตาม

จ านวนท่ีก าหนด 

- 1 -   

  

  

  

  

  

  

  

2) จัดท าแบบส ารวจความตอ้งการของ

ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสียเพื่อก าหนด

แผนการด าเนนิงานของหนว่ยงาน 

1   - 4 - 

3) เสนอแบบส ารวจความตอ้งการของ

ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสียเพื่อก าหนด

แผนการด าเนนิงานของหนว่ยงาน ให้หัวหน้า

ฝ่ายพิจารณา 

1 

  

5 - - 

4) ปรับแก้แบบส ารวจความตอ้งการของ

ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสียเพื่อก าหนด

แผนการด าเนนิงานของหนว่ยงานตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

1 

  

- 2 - 
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สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

  

5) เสนอแบบส ารวจความตอ้งการของ

ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสียเพื่อก าหนด

แผนการด าเนนิงานของหนว่ยงานให้หัวหน้า

ส านักงานพจิารณา 

1 

  

5 - -   

  

  

  

  

  
6) ปรับแก้แบบส ารวจความตอ้งการของ

ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสียเพื่อก าหนด

แผนการด าเนนิงานของหนว่ยงานตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

1 

  

30 - - 

7) เสนอแบบส ารวจความตอ้งการของ

ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสียเพื่อก าหนด

แผนการด าเนนิงานของหนว่ยงานให้รอง

ผู้อ านวยการพจิารณา 

1 

  

5 - - 

8) ปรับแก้แบบส ารวจความตอ้งการของ

ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสียเพื่อก าหนด

แผนการด าเนนิงานของหนว่ยงานตาม

ข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

1   15 - - 

9) เสนอแบบส ารวจความตอ้งการของ

ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสียเพื่อก าหนด

แผนการด าเนนิงานของหนว่ยงานต่อ

ผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

1 แบบส ารวจความตอ้งการ

ของผู้รับบริการและผู้มีสว่น

ได้ส่วนเสียเพื่อก าหนด

แผนการด าเนนิงานของ

หนว่ยงาน 

5 - - 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 

 

10) ส าเนาแบบส ารวจความตอ้งการของ

ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสียเพื่อก าหนด

แผนการด าเนนิงานของหนว่ยงานตามจ านวนท่ี

ก าหนด (1,000 ชุด) 

1   - 3 -   

 

2.7.2 จัดเก็บแบบส ารวจความ

ตอ้งการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเพื่อก าหนดแผนการ

ด าเนนิงานของหนว่ยงาน 

1) จัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์

ตอบแบบสอบถาม 

1 จ านวนแบบสอบถามที่มกีาร

ส ารวจแล้ว 

15 - - 

2) จัดกลุ่มแบบสอบถามโดยจ าแนกราย

หนว่ยงานตามจ านวนท่ีก าหนด พร้อมแนบ

ส าเนาบันทึกข้อความ 

1   - 2 - 

3) แจกแบบสอบถาม/น าส่งแบบสอบถามให้กับ

หนว่ยงานตามท่ีก าหนด  

1   - 4 - 

4) รวมรวมแบบส ารวจความตอ้งการของ

ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสียเพื่อก าหนด

แผนการด าเนนิงานของหนว่ยงาน  

1   - 4 - 

2.7.3 สรุปผลการบส ารวจความ

ตอ้งการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเพื่อก าหนดแผนการ

ด าเนนิงานของหนว่ยงาน 

1) ลงเลขท่ีและรหัสแบบแบบส ารวจความ

ตอ้งการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย

เพื่อก าหนดแผนการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

(1,000 ชุด) 

1 สรุปผลการบส ารวจความ

ตอ้งการของผู้รับบริการและ

ผู้มีสว่นได้สว่นเสียเพื่อ

ก าหนดแผนการด าเนนิงาน

ของหน่วยงาน 

- - 2 

  

2) คีย์ขอ้มูลแบบส ารวจความตอ้งการของ

ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสียเพื่อก าหนด

แผนการด าเนนิงานของหนว่ยงาน (1,000 ชุด) 

1   - - 3  
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

  

3) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลท่ีคยีใ์นระบบให้

ถูกต้องตรงกับเลขท่ีของแบบสอบถาม (1,000 

ชุด) 

1   - - 2  

  

4) ประมวลผลการส ารวจความตอ้งการของ

ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

1   - 2 -  

  

5) วเิคราะห์ผลส ารวจความตอ้งการของ

ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

1   - - 2  

  

6) สรุปผลการส ารวจความต้องการของ

ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

1   - - 1  

 

2.7.4 รายงานผลการส ารวจความ

ตอ้งการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียตอ่ผู้อ านวยการ 

จัดท าบันทึกรายงานผลการส ารวจความ

ตอ้งการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย

ตอ่ผู้อ านวยการ 

1 สรุปผลการส ารวจความ

ตอ้งการของผู้รับบริการและ

ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

15 - -  

รวม 35 2 13 100  

2.8 จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 

และแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าป ี 

หนว่ยนับ : ครัง้ 

1 คร้ังต่อปี 

2.8.1 ส ารวจรายช่ือผู้บริหารและ

บุคลากรท่ีมีคุณสมบัตเิป็น

คณะกรรมการ 

ส ารวจรายช่ือผู้บริหารและบุคลากรท่ีมี

คุณสมบัตเิป็นคณะกรรมการ 

1   10 - -   

  

 

2.8.2 จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการฯ 

1) พมิพค์ าสั่งลงในแบบฟอร์ม 1   30 - - 

2) เสนอ (ร่าง) ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ 

ให้หัวหน้าฝา่ยพจิารณา 

1 

  

5 - - 

3) ปรับแก้ (ร่าง) ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ 

ตามขอ้เสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

1 

  

10 - - 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 

 

4) เสนอ (ร่าง) ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ 

ให้หัวหน้าส านกังานพิจารณา 

1 

  

5 - -   

5) ปรับแก้ (ร่าง) ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ 

ตามขอ้เสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

1 

  

10 - - 

6) เสนอ (ร่าง) ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ 

ให้รองผู้อ านวยการพจิารณา 

1 

  

5 - - 

7) ปรับแก้ (ร่าง) ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ 

ตามขอ้เสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

1 (ร่าง) ค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการฯ  

10 - - 

2.8.3  เสนอค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการฯ ผู้อ านวยการเพื่อ

พจิารณาลงนาม 

1) จัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์

ผู้อ านวยการเพื่อลงนามในค าสัง่แตง่ตัง้

คณะกรรมการฯ  

1   15 - - 

2) จัดท าบันทึกข้อความส่งค าสัง่แตง่ตัง้

คณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ท่ีมีรายช่ือ 

1 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์5 ปี 

และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี

ได้รับการลงนาม 

15 - - 

รวม 55  1  -    100  

2.9 จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์5 ปี และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี

หนว่ยนับ : ครัง้ 

1 คร้ังต่อปี 

2.9.1 ทบทวนปฏทิินการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏบัิติ

ราชการประจ าปงีบประมาณ 

1) ศกึษาปฏทิินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 

และแผนปฏบัิตริาชการประจ าปงีบประมาณ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

1   30 - -   

 

2) ก าหนดปฏทิินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์5 

ปี และแผนปฏบัิตริาชการประจ าปงีบประมาณ

ระดับหนว่ยงาน 

1   - 2 - 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

  

3) เสนอปฏทิินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์5 ปี 

และแผนปฏบัิตริาชการประจ าปงีบประมาณ 

ให้หัวหน้าฝา่ยพจิารณา 

1 

  

5 - -   

  

  

4) ปรับแก้ปฏทิินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์5 ปี 

และแผนปฏบัิตริาชการประจ าปงีบประมาณ

ตามขอ้เสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

1 

  

30 - - 

5) เสนอปฏทิินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์5 ปี 

และแผนปฏบัิตริาชการประจ าปงีบประมาณให้

หัวหน้าส านักงานพจิารณา 

1 

  

5 - - 

6) ปรับแก้แบบปฏิทินการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏบัิตริาชการ

ประจ าปงีบประมาณตามข้อเสนอแนะของ

หัวหน้าส านักงาน 

1 

  

30 - - 

7) เสนอปฏทิินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์5 ปี 

และแผนปฏบัิตริาชการประจ าปงีบประมาณให้

รองผู้อ านวยการพจิารณา 

1 

  

5 - - 

8) ปรับแก้ปฏทิินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์5 

ปี และแผนปฏบัิตริาชการประจ าปงีบประมาณ

ตามขอ้เสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

1   15 - - 

9) เสนอปฏทิินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์5 ปี 

และแผนปฏบัิตริาชการประจ าปงีบประมาณ

ตอ่ผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาเหน็ชอบ 

1 ปฏทิินการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์5 ปี และ

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 

5 - - 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 

2.9.2 รวมรวมขอ้มูลและวเิคราะห์

ข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก 

1) ศกึษาแนวทางการรวบรวมขอ้มูลและการ

วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

1 แนวทางการรวบรวมขอ้มูล

และการวเิคราะห์ขอ้มูล

ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก 

30 - -   

  

  

2) ศกึษาข้อมูลผลการด าเนนิงานในปีท่ีผ่านมา

เพื่อก าหนดเป็นขอ้มูลปัจจัยภายใน 

1   - 3 - 

3) วเิคราะห์ขอ้มูลผลการด าเนนิงานในปีท่ีผ่าน

มา 

1   - - 1 

4) สรุปประเด็นท่ีเป็นปัจจัยภายในที่มผีลตอ่

การด าเนนิงาน 

1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจัย

ภายในท่ีมีผลต่อการ

ด าเนนิงาน 

- 4 - 

 

5) ศกึษาข้อมูลสถานการณปั์จจบัุนท่ีมีผลต่อ

การด าเนนิงานเพื่อก าหนดเป็นขอ้มูลปัจจัย

ภายนอก 

1   - 3 - 

  

6) วเิคราะห์ขอ้มูลสถานการณปั์จจุบันท่ีมีผล

ตอ่การด าเนินงาน 

1   - - 1 

  

7) สรุปประเด็นท่ีเป็นปัจจัยภายนอกที่มผีลตอ่

การด าเนนิงาน 

1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจัย

ภายนอกท่ีมีผลต่อการ

ด าเนนิงาน 

- 4 - 

  

8) ส ารวจความคิดเห็นผู้บริหารและบุคลากร

เพื่อก าหนดประเด็นปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกเพิ่มเตมิ 

1   - 3 - 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

  

9) รวมรวมขอ้มูลการส ารวจความคิดเห็น

ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อก าหนดประเด็น

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเพ่ิมเตมิ 

1   - 1 -   

  

 

  

10) สรุปข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 1 สรุปข้อมูลปัจจัยภาย ในและ

ปัจจัยภายนอก 

- - 1 

 

2.9.3 วเิคราะห์ SWOT และก าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) น าข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมา

สรุปเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

1 จ านวนจุดแข็ง จุดออ่น 

โอกาส และอุปสรรค 

- - 1 

2) จัดส่งขอ้มูลจุดแข็ง จุดออ่น โอกาส และ

อุปสรรค ให้ผู้บริหารและบุคลากรประเมินค่า

คะแนนน้ าหนักความส าคัญ 

1   15 - - 

3) รวบรวมผลการประเมินค่าคะแนนน้ าหนัก

ความส าคัญของจุดแข็ง จุดออ่น โอกาส และ

อุปสรรค และคียข์้อมูลลงในโปรแกรมค านวณ

พร้อมประมวลผล 

1   - 4 - 

4) สรุปต าแหนง่ยุทธศาสตร์และรายงานผลต่อ

ผู้อ านวยการเพื่อพิจารณา 

1   30 - - 

5) ปรับต าแหนง่ยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะ 1 ต าแหนง่ยุทธศาสตร์ - 2  - 

6) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 ประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

- 6 - 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 

2.9.4 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และแผนท่ี

ยุทธศาสตร์ 

1) จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการ

ทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และจัดท า

แผนปฏิบัตกิารเพื่อ (1) ทบทวนวิสัยทัศน์ (2) 

ทบทวนพันธกิจ (3) ทบทวนประเด็น

ยุทธศาสตร์ (4) ทบทวนเปา้ประสงค์ (5) 

ทบทวนตัวช้ีวัด (6) ทบทวนกลยุทธ์ และ (7) 

(ร่าง)แผนที่ยุทธศาสตร์ 

1 เอกสารการประชุม - - 3   

  

 

 

2) นัดหมายและจัดเตรียมการประชุมประชุม

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

และจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

1 ความพร้อมของการจัด

เตรียมการประชุม 

- - 1 

 

3) ด าเนนิการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กล

ยุทธ์ และแผนท่ียุทธศาสตร์ 

1   -  6 - 

 

4) สรุปผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กล

ยุทธ์ และแผนท่ียุทธศาสตร์ 

1 ผลการทบทวนวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

และแผนท่ียุทธศาสตร์ 

-  2 - 

  

5) จัดท ารายงานการประชุมผลการทบทวน

วสิัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และแผนท่ี

ยุทธศาสตร์ 

1   - - 1 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

  

6) น าเสนอผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กล

ยุทธ์ และแผนท่ียุทธศาสตร์ต่อผู้อ านวยการ

พจิารณา 

1   5 - -   

  

   

 

 

7) ปรับปรุงข้อมูลผลการทบทวนวสิัยทัศน์ 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และแผนท่ียุทธศาสตร์ตาม

ข้อเสนอแนะ 

1 รายงานการประชุมผลการ

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

และแผนท่ียุทธศาสตร์ 

- 4 - 

2.9.5 ก าหนดโครงการ/กิจกรรม

ของแผนยุทธศาสตร์ 

1) จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการ

ทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และจัดท า

แผนปฏิบัตกิารเพื่อก าหนดโครงการ/กิจกรรม

ของแผนยุทธศาสตร์ 

1 เอกสารประกอบการประชุม - - 3 

 

2) นัดหมายและจัดเตรียมการประชุม

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

และจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

1 ความพร้อมของการจัด

เตรียมการประชุม 

- - 1 

 
3) ด าเนนิการประชุมและจดบันทึกการประชุม 1   - 3 - 

 

4) สรุปโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 1  สรุปโครงการ/กิจกรรมของ

แผนยุทธศาสตร์ 

- 6 - 

 

5) จัดท ารายงานการประชุมสรุปผลการ

ก าหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 

1 รายงานการประชุมสรุปผล

การก าหนดโครงการ/

กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 

- - 1 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 

 

6) น าเสนอผลการก าหนดโครงการ/กิจกรรม

ของแผนยุทธศาสตร์ต่อผู้อ านวยการพจิารณา 

1   5 - -   

  

  

  

 
 

7) ปรับปรุงข้อมูลผลการก าหนดโครงการ/

กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะ 

1 ผลการก าหนดโครงการ/

กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์

ท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

- 1 - 

2.9.6 จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 

5 ปี และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี 

1) จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการ

ทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์5 ปี และจัดท า

แผนปฏิบัตกิาร เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผน

ยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดท าแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าป ี

1 เอกสารการประชุม - - 2 

2) นัดหมายและจัดเตรียมการประชุมประชุม

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

5 ปี และจัดท าแผนปฏิบัตกิารเพื่อจัดท า (ร่าง) 

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดท าแผนปฏิบัตกิาร

ประจ าป ี

1 ความพร้อมของการจัด

เตรียมการประชุม 

- - 1 

3) จดบันทึกการประชุมและสรุปข้อมูล

ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และ

จัดท าแผนปฏบัิตกิารประจ า 

1   - 5 - 

4) จัดท ารายงานการประชุมสรุปผลการจัดท า 

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏบัิติ

การประจ าป ี

1 รายงานการประชุมสรุปผล

การจัดท า (ร่าง) แผน

ยุทธศาสตร์ 5 ปี และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

- - 1 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

  

5) น าเสนอผลการจัดท า (ร่าง) แผน

ยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี

ตอ่ผู้อ านวยการพจิารณา 

1  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 

และแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี

5 - -   

6) ปรับปรุงจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์5 ปี 

และแผนปฏบัิตกิารประจ าปตีามขอ้เสนอแนะ

ผู้อ านวยการ 

1  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

- 1 - 

7) น าเข้าวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสาร 

และน าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปตีอ่คณะกรรมการ

ประจ าเพ่ือพจิารณา 

1 เอกสารการประชุม

คณะกรรมการประจ า 

15 - - 

8) ชี้แจง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปตีอ่คณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

1   - 3 - 

9) ปรับปรุงจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์5 ปี 

และแผนปฏบัิตกิารประจ าปตีามขอ้เสนอแนะ

คณะกรรมการประจ า 

1  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปท่ีี

ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ

คณะกรรมการประจ า 

- 1 - 

10) จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติแผน

ยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี

ตอ่อธิการบดีในระบบ 

1 บันทึกข้อความขออนุมัติ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปจีาก

อธิการบด ี

15 - - 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 

2.9.7 จัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์5 

ปี และแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี

1) ทบทวนแบบฟอร์มรูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ 5 

ปี และแผนปฏบัิตกิารประจ าปตีามท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนด 

1 รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 

และแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี

30 - -   

   

2) ออกแบบรูปเล่มแผนยุทธศาสตร์5 ปี และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี

1   - 1 - 

3) พมิพข์้อมูลและจัดหนา้เล่มแผนยุทธศาสตร์ 

5 ปี และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี ประกอบด้วย 

ส่วนน า บทท่ี  1 - 6 และภาคผนวก 

1   - - 7 

4) ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลและ

ตรวจสอบค าถูกผิดของงาน 

1   - - 1 

5) ออกแบบปกแผนยุทธศาสตร์5 ปี และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี

1   - 1 - 

6) จัดพิมพ ์ส าเนาเอกสาร และเข้าเล่มแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี

(10เล่ม) 

1 เล่มแผนยุทธศาสตร์5 ปี 

และแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี

- - 2 

7) จัดท าไฟล์เล่มแผนยุทธศาสตร์5 ปี และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปโีดยแปลงไฟล์เป็น PDF 

1 ไฟลเ์ล่มแผนยุทธศาสตร์5 ปี 

และแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี

- 1 - 

8) จัดท าบันทึกข้อความน าส่งเล่มแผน

ยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี

ตอ่กองนโยบายและแผน 

1 บันทึกข้อความน าส่งเล่ม

แผนยุทธศาสตร์5 ปี และ

แผนปฏิบัตกิารประจ า 

15 - - 

2.9.8 เผยแพร่ยุทธศาสตร์5 ปี และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี

1) ก าหนดช่องทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์

5 ปี และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี 

1 สื่อสารแผนยุทธศาสตร์5 ปี 

และแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี

30 - - 






