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สารผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

  ทรัพยากรบุคคล ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของหน่วยงาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงความส าเร็จของหน่วยงาน ล้วนต้องอาศัยบุคลากรเป็นตัวกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
ความรู้ความเข้าใจ และกรอบความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งยวด  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง และความรับผิดชอบของ
บุคลากร ในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ลดความซ  าซ้อน และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ น ดังนั น คู่มือปฏิบัติงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม สามารถประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานได้ดีมากในระดับหนึ่ง และบุคลากรทุกคนควรจะได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาศักยภาพ
ในการท างานให้สูงขึ นต่อ ๆ ไป  
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ค ำน ำ 

  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนสนับสนุนวิชำกำรตำมโครงสร้ำงของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำ มีพันธกิจหลักในกำรส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกจำกนี้ยังได้รับ
มอบหมำยให้ท ำหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ไม่ว่ำจะเป็นกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 
กำรสนับสนุนโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือพัฒนำอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ รวมถึง
งำนพิธีกำร  

  กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมทุกอย่ำง ต้องอำศัยควำมร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ ของ
บุคลำกรในกำรขับเคลื่อนให้บรรลุเป้ำประสงค์ ควำมชัดเจนของภำรกิจของบุคลำกรแต่ละคนจึงมีควำมส ำคัญ
อย่ำงยิ่ง ในกำรวำงแผนงำนและกลยุทธ์ของส ำนักฯ อีกทั้งยังสำมำรถท ำให้กำรบริหำรงำนด้ำนบุคลำกรมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ิมมำกข้ึน และเป็นตัวก ำหนดจ ำนวนบุคลำกรที่ส่งผลต่อกำรบริหำรงบประมำณ
ในภำพรวม    
 
 
 
                                                                         ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

        มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
                                                            มีนำคม 2559 
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ส่วนที่ 1 ประวัต ิส ำนกัศิลปะและวัฒนธรรม   

 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่ ณ อำคำรสำยสุทธำนภดล ซึ่งแต่เดิมเป็นพระต ำหนักที่ประทับ             
มีลักษณะเป็นพระต ำหนักแฝด 2 ชั้น โดยมีทำงเชื่อมหำกัน ปีกซ้ำยเป็นที่ประทับของพระวิมำดำเธอ พระองค์เจ้ำ   
สำยสวลีย์ภิรมย์ กรมพระสุทธำสินีนำฏ ปิยมหำรำชปดิวรัดำ ส่วนปีกขวำเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์
เธอ เจ้ำฟ้ำนิภำนภดล วิมลประภำวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนำรี พระรำชธิดำในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัวและพระวิมำดำเธอฯ ชั้นล่ำงก่ออิฐถือปูน พ้ืนปูกระเบื้องแผ่น ชั้นบนเป็นโครงสร้ำงไม้ ตำมลักษณะ
สถำปัตยกรรมแบบ Italian Renaissance ภำยใต้กำรดูแลกำรก่อสร้ำงของ เจ้ำพระยำยมรำช (ปั้น สุขุม)                           
ซ่ึงพระต ำหนักแห่งนี้ นับว่ำเป็นแหล่งต้นทุนทำงศิลปะและวัฒนธรรมในรำชส ำนัก  

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับกำรพัฒนำเป็นล ำดับ ดังนี้   

พ.ศ.  2523  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  วิทยำลัยครูสวนสุนันทำ  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยเปิดท ำกำรเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2523 เพ่ือด ำเนินกิจกรรมด้ำนศิลปะ
และวัฒนธรรม 

12 มีนำคม พ.ศ. 2530 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับกำรจัดตั้งเป็นหน่วยรำชกำรเทียบเท่ำคณะ 

4 มกรำคม พ.ศ. 2533 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนิน     
ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระต ำหนักสำยสุทธำนภดล ณ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยำลัยครูสวนสุนันทำ 

พ.ศ. 2538 วิทยำลัยครูสวนสุนันทำเปลี่ยนฐำนะเป็น “สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำ” ตำม
พระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏและส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงของสถำบัน 

10 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำได้เปลี่ยนฐำนะเป็น “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ               
สวนสุนันทำ” ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงำนตำม
โครงสร้ำงของมหำวิทยำลัย 

พ.ศ. 2548 พระต ำหนักได้รับกำรบูรณะครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จ และได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เพ่ือกำร
เรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

พ.ศ. 2555 อำคำรจุฑำรัตนภรณ์ อำคำรอำทรทิพยนิวำสน์ และอำคำรเอ้ือนอำชว์แถมถวัลย์ ได้รับกำร
ปรับปรุงเป็นอำคำรจัดแสดงนิทรรศกำรด้ำนดุริยศิลป์ นำฏศิลป์และทัศนศิลป์ 

พ.ศ. 2557 ชั้นบนของอำคำรสำยสุทธำนภดล ได้รับกำรพัฒนำเป็นพิพิธภัณฑ์อำคำรสำยสุทธำนภดล 

ปัจจุบัน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมดูแลและให้บริกำรเยี่ยมชมต ำหนักในสวนสุนันทำทั้งสิ้น 4 หลัง คือ 
พิพิธภัณฑ์อำคำรสำยสุทธำนภดล อำคำรจุฑำรัตนำภรณ์ อำคำรอำทรทิพยนิวำสน์ และอำคำรเอ้ือนอำชว์             
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แถมถวัลย์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น ำเสนอชีวิตรำชส ำนักฝ่ำยใน และเป็นหนึ่งในเครือข่ำย Muse Pass ร่วมกับ                  
มิวเซียมสยำม ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของสถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ 
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ส่วนที่ 2 โครงสร้ำง  

2.1 โครงสร้ำงส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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2.2 โครงสร้ำงภำระงำนฝ่ำยวิจัย เผยแพร่และควำมร่วมมือทำงศิลปวฒันธรรม  
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ส่วนที่ 3 นิยำมหรือค ำจ ำกัดควำม  

 
1. ค ำบรรยำยลักษณะงำน หรือ ใบพรรณนำหน้ำที่งำน (Job Description) JD  

หมำยถึง กำรระบุขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำน สำมำรถอธิบำยขั้นตอน          
step-by-step ของกิจกรรมหลัก อธิบำยรำยละเอียดของกิจกรรมรองได้ ระบุระยะเวลำในกำรท ำงำนของแต่
ละข้ันตอนอย่ำงละเอียด พร้อมทั้งสำมำรถระบตุัวชี้วัดผลงำนหลักได้  

 
2. คู่มือปฏิบัติงำน หรือ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Instruction) WI  
     หมำยถึง กำรระบุงำนที่ตนเองรับผิดชอบหรือมีหน้ำที่ท ำ โดยน ำหัวข้อมำจำก JD กิจกรรม

รอง มำเขียน flow chart ให้เห็นรำยละเอียดของงำนที่ปฏิบัติในเชิงลึกของต ำแหน่งงำนประกอบด้วย ขั้นตอน 
เวลำ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเข้ำใจถึงภำระหน้ำที่ในต ำแหน่งงำนของตนได้อย่ำงถูกต้อง 

 
3. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Standard Operating Procedure) SOP  
     หมำยถึง กำรท ำงำนในภำพรวมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงำนนั้น ๆ โดยใช้อธิบำยถึงงำน

หลักๆ ที่น ำมำจำก WI ซึ่งต้องระบุวิธีกำรปฏิบัติงำนให้เป็นขั้นตอน step-by-step และ flow chart อย่ำง
ละเอียดเพ่ือให้เห็นกระบวนกำรและควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยอ่ืน ๆ รวมไปถึงเวลำในกำรท ำงำนทั้งหมดโดยกำร
ปฏิบัติตำมมำตรฐำน 
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ส่วนที่ 4 
          กรอบภำระงำนและกรอบอัตรำก ำลังของฝ่ำยวิจัย เผยแพร่ และควำมร่วมมือ        
ทำงศิลปวัฒนธรรม 
 
4.1 กรอบภำระงำนฝ่ำยวิจัย เผยแพร่ และควำมร่วมมือทำงศิลปวัฒนธรรม  
 ภำระงำนตำมโครงสร้ำงฝ่ำยวิจัย เผยแพร่ และควำมร่วมมือทำงศิลปวัฒนธรรม มีทั้งหมด 3 งำน โดย
มีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้  

1. งำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม มี 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้  
1.1 วำงแผนกำรวิจัยของหน่วยงำน 
1.2 ด ำเนินกำรวิจัย 
1.3 สรุปผลกำรวิจัยตำมแผนกำรวิจัย 

2. งำนเผยแพร่งำนวิจัยศิลปวัฒนธรรม มี 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้  
2.1 กำรจัดประชุมก ำหนดข้อหัวกำรเผยแพร่งำนวิจัยศิลปวัฒนธรรม  
2.2 เผยแพร่งำนวิจัยด้ำนศิลปวฒันธรรม 

3. งำนควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน มี 7 กิจกรรมหลัก ดังนี้  
3.1 จัดท ำแผนสร้ำงควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน 
3.2 จัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับหน่วยงำน 
3.3 จัดท ำปฏทิินด ำเนินงำนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือกัน 
3.4 จัดกิจกรรมตำมปฏิทินด ำเนินงำน   
3.5 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมปฏิทินและแผนสร้ำงควำมร่วมมือ  
3.6 ประเมินผลควำมส ำเร็จตำมแผนสร้ำงควำมร่วมมือ 
3.7 จัดท ำแผนปรับปรุงกำรสร้ำงควำมร่วมมือ 
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4.2 กรอบอัตรำก ำลังฝ่ำยวิจัย เผยแพร่ และควำมร่วมมือทำงศิลปวัฒนธรรม  
    4.2.1 สรุปภำระงำนกรอบอัตรำก ำลังฝ่ำยวิจัย เผยแพร่ และควำมร่วมมือทำงศิลปวัฒนธรรม  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล 
ระยะเวลำที่ใช้ (ปี) 

นำที ช่ัวโมง วัน 
1 -  15 7 231 

รวมภำระงำน  15 7 231 
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4.2.2  ตำรำงสรุปกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังและต ำแหน่งเพ่ิมใหม่ฝ่ำยวิจัย เผยแพร่ และควำมร่วมมือทำงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.2559 – 2562 
 

ล ำดับ หน่วยงำน ต ำแหน่ง ระดับ 
จ ำนวน

บุคลำกรที่
พ่ึงม ี

บุคลำกรที่มีอยู่ปัจจุบัน ต ำแหน่งเพ่ิมใหม่ 

ข้ำรำช 
กำร 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำน
ประจ ำ 

พนักงำน
รำชกำร 

พนักงำน
ชั่วครำว รวม เพ่ิม ลด 

เพ่ิมในป ี

2559 2560 2561 2562 

1 

ฝ่ำยวิจัย 
เผยแพร่ 

และควำม
ร่วมมือทำง
ศิลปวัฒนธ

รรม นักวิจัย ปฏิบัติกำร 

1      1 

   1   

รวม 1      1       

                       หมำยเหตุ                

 1. ภำระงำนที่ค ำนวณได้ทั้งหมด 231/230 = 1 คน ( 1 คน)            

   2.  จ ำนวนบุคลำกรที่มีอยู่ปจัจบุัน ทั้งหมด 1 คน       
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4.3 แบบสรุปภำระงำน Job  Description (JD)  
 

 
 

แบบสรุปภำระงำน Job Description (JD)  
 
ชื่อ ................................-................................ นำมสกุล ........................-............................. 
ฝ่ำย    วิจัย เผยแพร่ และควำมร่วมมือทำงศิลปวัฒนธรรม.     ต ำแหน่ง ............-.......................... 
หน่วยงำน   ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม   
มีภำระงำนที่ปฏิบัติ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้  
 
1. งำน วิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม  
 1.1 กิจกรรมหลัก วำงแผนกำรวิจัยของหน่วยงำน  
 ใช้เวลำทั้งหมด (ต่อปี) จ ำนวน .10.. นำที/ ..1.. ชั่วโมง/ .4.. วัน  
 1.2 กิจกรรมหลัก  ด ำเนินกำรวิจัย   
 ใช้เวลำทั้งหมด (ต่อปี) จ ำนวน ....20.... นำที/ .....2... ชั่วโมง/ ..163.... วัน 
 1.3 กิจกรรมหลัก สรุปผลกำรวิจัยตำมแผนกำรวิจัย 
 ใช้เวลำทั้งหมด (ต่อปี) จ ำนวน ....5.... นำที/ .....6... ชั่วโมง/ ......... วัน 
 

2. งำน ควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน 
        2.1 กิจกรรมหลัก จัดท ำแผนสร้ำงควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน   
 ใช้เวลำทั้งหมด(ต่อปี) จ ำนวน ...25... นำที/ ...1.. ชั่วโมง/ ...3... วัน  
 2.2 กิจกรรมหลัก จัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับหน่วยงำน  
 ใช้เวลำทั้งหมด (ต่อปี) จ ำนวน ...45..... นำที/ ..1.... ชั่วโมง/ ...3... วัน  
 2.3 กิจกรรมหลัก จัดท ำปฏิทินด ำเนินงำนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือกัน  
 ใช้เวลำทั้งหมด (ต่อปี) จ ำนวน ...30..... นำที/ ....1.... ชั่วโมง/ .....2... วัน  
 2.4 กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมตำมปฏิทินด ำเนินงำน   
 ใช้เวลำทั้งหมด (ต่อปี) จ ำนวน ........ นำที/ ....2.... ชั่วโมง/ .....44... วัน   
       2.5 กิจกรรมหลัก ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมปฏิทินและแผนสร้ำงควำมร่วมมือ   
 ใช้เวลำทั้งหมด (ต่อปี) จ ำนวน ........ นำที/ ....5.... ชั่วโมง/ .....4... วัน   
       2.6 กิจกรรมหลัก ประเมินผลควำมส ำเร็จตำมแผนสร้ำงควำมร่วมมือ  
        ใช้เวลำทั้งหมด (ต่อปี) จ ำนวน ........ นำที/ ....3.... ชัว่โมง/ .....4... วัน  
       2.7 กิจกรรมหลัก จัดท ำแผนปรับปรุงกำรสร้ำงควำมร่วมมือ   
        ใช้เวลำทั้งหมด (ต่อปี) จ ำนวน ........ นำที/ ....6.... ชัว่โมง/ ....1... วัน  
3. งำน เผยแพร่งำนวิจัยศิลปวัฒนธรรม  
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 3.1 กิจกรรมหลัก กำรจัดประชุมก ำหนดข้อหัวกำรเผยแพร่งำนวิจัยศิลปวัฒนธรรม  
 ใช้เวลำทั้งหมด (ต่อปี) จ ำนวน ..15...... นำที/ .....3... ชั่วโมง/ ...1.... วัน 
 3.2 กิจกรรมหลัก เผยแพร่งำนวิจัยด้ำนศิลปวฒันธรรม  
 ใช้เวลำทั้งหมด (ต่อปี) จ ำนวน ........ นำที/ .....6... ชั่วโมง/ .....2..... วัน 
 

 
สรุป เวลำที่ปฏิบัติงำนคิดเป็นภำระงำนทั้งหมด (ต่อปี)  จ ำนวน ...15....... นำที/ ....4.... ชั่วโมง/ ..231..... วัน 
 
 
 
นำงสำวสุลำวัลย์  พันธ์ศรี           นำงสำวจินต์จิรำ  บุญชูตระกูล                       นำยอนันตชัย   เอกะ  
ต ำแหน่ง   หัวหน้ำส ำนักงำน    ต ำแหน่ง นำงสำวจินต์จิรำ บญุชูตระกูล     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
            ผู้จัดท ำ                     ผู้ควบคุม                                              ผู้อนุมัต ิ  
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ส่วนที่ 5 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน (Work Instructions)  

 
ภำระงำนตำมโครงสร้ำงฝ่ำยวิจัย เผยแพร่ และควำมร่วมมือทำงศิลปวัฒนธรรม มีทั้งหมด  3  งำน โดยมีรำยละเอียดของกิจกรรมในแต่ละงำน ดังต่อไปนี้ 

 
5.1 งำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม   

5.1.1 ใบพรรณนำหน้ำที่งำน Job Description (JD)    
 

 
ใบพรรณนำหน้ำที่งำน Job Description (JD)  

 

   งำน ……วิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม…   
ช่ือ ................--...............................................นำมสกุล ........................--........................................   รหัสเอกสำร JD - AC -CC – AR  
ฝ่ำย .....วิจัย เผยแพร่ และควำมร่วมมือทำงศิลปวัฒนธรรม.......งำน ....วิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม..   สรุปมีกิจกรรมหลัก .....3.... กิจกรรม  
ผู้บังคับบัญชำ ระดับฝ่ำย ช่ือ .......-.......... นำมสกุล ..........-...............   ต ำแหน่ง ..........-.........................   
1. วัตถุประสงค ์   

 1.1 เพื่อก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ของกำรท ำงำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม     
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบขอบเขตหน้ำที่ของงำนได้ชัดเจน   
2. งำนหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รำยละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงำนหลัก ระยะเวลำที่ใช ้

สัดส่วน ควำมถี่ ปริมำณ/
คุณภำพ 

นำที ชั่วโมง วัน 

2.1 วำงแผนกำรวิจัยของ
หน่วยงำน  

2.1.1 จัดประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนวิจัย 1.ประสำนงำนก ำหนดวัน เวลำ 
สถำนที่ในกำรประชุม 

 ร ำ ย ง ำนกำร
ประชุม 

 3 1  
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หน่วยนับ : คร้ัง   
1ครั้ง/ปี   
 

2. รวบรวมเอกสำรเพื่อจัดท ำ
วำระกำรประชุม  
3. จัดท ำระเบียบวำระกำร
ประชุม 
4. เสนอผู้บริหำรพิจำรณำ
ระเบียบวำระกำรประชุม  
5. จัดท ำเล่มวำระกำรประชุม 
6. จัดประชุมและบันทึกกำร
ประชุม 
7. จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

2.1.2 ศึกษำแผนกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม 
โครงกำรของหน่วยงำนทั้งปี 

    5  

2.1.3 วิเครำะห์แนวทำงกำรด ำเนินงำนวิจัย      1 
2.1.4 ร่ำงแผนกำรวิจัย     4  
2.1 .5  เสนอร่ ำ งแผนกำรวิจัย ใ ห้ผู้บริหำร
พิจำรณำ 

   5   

2.1.6 จัดท ำแผนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์     1  
2.1.7 เผยแพร่แผนกำรวิจัย   แผนกำรวิจัย 5   

รวม 10 1 4 100 
2.2 ด ำเนินกำรวิจัย  
หน่วยนับ : เล่ม 
แผนกำรวิจัย  
 

2.2.1 ก ำหนดเร่ืองวิจัย    50    
2.2.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง      1 
2.2.3 ก ำหนดตัวแปร    40   
2.2.4 ก ำหนดวัตถุประสงค์    30   
2.2.5 ก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัย    30   
2.2.6 ออกแบบกำรวิจัย      2 
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2.2.7 ก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง     1  
2.2.8 เก็บรวบรวมข้อมูล 1. ก ำหนดข้อมูลและตัวชี้วัด 

2. ก ำหนดแหล่งข้อมูล 
3. ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง  
4. เลือกวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. น ำเครื่องมือไปทดลองใช้ 
6. ออกภำคสนำมเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล (แจก
แบบสอบถำมและเก็บข้อมูลตำม
พื้นที่ที่ก ำหนด จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 3 แห่ง)  
 

  
 
 
 
 
 

 
 

50 
 
 
 

 
4 
 
1 
 
 

1 
 
 
 
1 
3 

2.2.9 วิเครำะห์ข้อมูล     6  
2.2.10 แปรผล อภิปรำย และสรุปผล      2 
2.2.11 พิมพ์และจัดท ำรูปเล่มวิจัย 1. พิมพ์เอกสำรวิจัย  

2. จัดเอกสำรวิจัยตำมรูปแบบ  
   3 

4 
1 
1 

2.2.12 เสนองำนวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิ     1  
 2.2.13 ปรับแก้ไขและจัดท ำรูปเล่มสมบูรณ์   เล่มวิจัย    1 

รวม 20 2 16 100 
2.3 สรุปผลกำรวิจัยตำม
แผนกำรวิจัย  
หน่วยนับ : คร้ัง  
1 คร้ัง/ปี 

2.3.1 รวบรวมงำนวิจยั    30    
2.3.2 จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรวิจัย     4  
2.3.3 เสนอผู้บริหำรพิจำรณำ    5   
2.3.4 ปรับแก้ไขสรุปผลกำรวิจัย     1  
2.3.5 จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์

  เ อกสำรสรุ ป
ผลกำรวิจัย 

30   
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รวม 5 6  100 
รวมระยะเวลำทั้งหมด 35 2 21  

 
 
3. กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น 

หน่วยงำน / ต ำแหน่งงำนที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ควำมถี่ 
3.1ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก เสนอตรวจงำนวิจัย 1เล่ม/เดือน 
3.2สถำบันวิจัยฯ ประสำนกำรขอรับทุนอุดหนนุงำนวิจัย 3 คร้ัง/เดือน  
3.3 ฝ่ำยกำรเงิน กองคลัง ติดต่อรับเช็คเงินอุดหนุนงำนวิจยั 1ครั้ง/เดือน 
3.4 กองบริหำรงำนบุคคล ติดต่อนิติกรเพื่อตรวจสัญญำรับเงินอุดหนุนงำนวิจัย 2 คร้ัง/เดือน 

4. คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่งงำน 
4.1 คุณวุฒิกำรศึกษำ  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือสูงกว่ำ 

4.2 ประสบกำรณ์ท ำงำน   ด้ำนกำรท ำงำนวิจัย  
 

5. สรุปเวลำที่ใช้ทั้งหมด จ ำนวน 35 นำที/ 2 ชั่วโมง/ 21 วัน 

 

      นำงสำวสุลำวัลย์  พันธ์ศร ี     นำงสำวจินต์จริำ  บุญชูตระกูล      นำยอนันตชัย  เอกะ 
   ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักงำน     ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวเิทศสัมพันธ์ฯ    ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
 ผู้จัดท ำ          ผู้ควบคุม                                                          ผู้อนุมัติ
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5.1.2 กระบวนกำรปฏิบัติงำน Work Instructions (WI)  
 

 กระบวนกำรปฏิบัติงำน Work Instructions (WI)  

กิจกรรมหลัก วำงแผนกำรวิจัยของหน่วยงำน 
ชื่อ ..........................-......................... นำมสกุล ................-......................   รหัสเอกสำร  WI - AC - CC - AR 

งำน วิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม   กิจกรรมหลัก วำงแผนกำรวิจัยของหน่วยงำน 
ผู้บังคับบัญชำ ระดับฝ่ำย ชื่อ ...............-........... นำมสกุล ...............-...............  ต ำแหน่ง ..............-..................
แก้ไขครั้งที่ .................................... วันที่แก้ไข ........................................ วันประกำศใช้ ........ ............................ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้ทรำบขั้นตอนกำรวำงแผนกำรวิจัยได้อย่ำงชัดเจน  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีกำรปฏิบัติงำนในกำรวำงแผนท ำงำนวิจัย 
 

2. ขอบเขตงำน  
ครอบคลุมกำรปฏิบัติงำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรมของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

     
3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รำยละเอียด)  
    3.1 จัดประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนวิจัย   
 1) ประสำนงำนก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประชุม 

2) รวบรวมเอกสำรเพื่อจัดท ำวำระกำรประชุม  
3) จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม 
4) เสนอผู้บริหำรพิจำรณำระเบยีบวำระกำรประชุม  
5) จัดท ำเล่มวำระกำรประชุม 
6) จัดประชุมและบนัทึกกำรประชุม 
7) จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

    3.2 ศึกษำแผนกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม โครงกำรของหน่วยงำนทั้งปี 
    3.3 วิเครำะห์แนวทำงกำรด ำเนินงำนวิจัย 
    3.4 ร่ำงแผนกำรวิจัย 
    3.5 เสนอร่ำงแผนกำรวิจัยให้ผู้บริหำรพิจำรณำ 
    3.6 จัดท ำแผนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
    3.7 เผยแพร่แผนกำรวิจัย 
       

4. ผังกำรด ำเนินกำร (Flow Chart) (เขียนอธิบำยกิจกรรมรอง / รำยละเอียด) 
 

    ดังเอกสำรแนบ (Flow Chart)  
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5. กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน มีจ ำนวน 4 หน่วยงำน 

6. ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด จ ำนวน 10นำที/ 1 ชั่วโมง/ 4 วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ ำนวน ........................................  

 
 
 
นำงสำวสุลำวัลย์  พันธ์ศรี           นำงสำวจินต์จิรำ  บุญชูตระกูล                       นำยอนันตชัย   เอกะ  
ต ำแหน่ง   หัวหน้ำส ำนักงำน    ต ำแหน่ง นำงสำวจินต์จิรำ บญุชูตระกูล     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
            ผู้จัดท ำ                     ผู้ควบคุม                                              ผู้อนุมัต ิ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เจา้หน้าที่ฝ่ายวิจยั เผยแพร่ และ
ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม

เจา้หน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ หัวหน้าส านักงาน
ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ/รอง

ผู้อ านวยการฯ)
เจา้หน้าที่ส านักศิลปะฯ นาที ชม. วัน

1 จดัประชุมวางแผนการด าเนินงานวิจยั 3 1
ระเบยีบวาระการประชุม 

รายงานการประชุม
ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

2
ศึกษาแผนการด าเนินงานตามกจิกรรม 

โครงการของหน่วยงานทั้งปี
5

แผนด าเนินงานโครงการ
หน่วยงาน

ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

3 วิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานวิจยั 1
แผนด าเนินงานโครงการ

หน่วยงาน
ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

4 ร่างแผนการวิจยั 4 แผนการวิจัยหน่วยงาน ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

5 เสนอร่างแผนการวิจยัให้ผู้บริหารพิจารณา 5 แผนการวิจัยหน่วยงาน ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

6 จดัท าแผนการวิจยัฉบับสมบูรณ์ 1 แผนการวิจัยหน่วยงาน ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

7 เผยแพร่แผนการวิจยั 5 แผนการวิจัยหน่วยงาน ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

10 1 4

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี            ผู้ควบคุม  อาจารยจ์นิต์จริา  บุญชูตระกลู
 2.  ก าหนดให้ 1 วัน = 7  ชัว่โมงท าการ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฯ

 3.  ก าหนดให้ 1 คน ท างาน 230 วัน/ปี 
 ผู้อนุมัติ  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม

รวม ตวัชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

แผนการวิจัยหน่วยงาน แผนการวิจัยหน่วยงาน

ผู้จดัท า  ...................................................
         (ต าแหน่ง ............................................)

ผู้ควบคุม ........นางสาวสุลาวัลย ์ พันธ์ศรี........... อาจารยอ์นันตชัย  เอกะ

      (ต าแหน่ง ....หัวหน้าส านักงาน....)

คู่มือการปฏิบัตงิาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย.....วิจัย เผยแพร ่และความรว่มมือทางศิลปวัฒนธรรม งาน วิจัยดา้นศิลปวัฒนธรรม.......      งาน....งานวิจัยดา้นศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมหลัก ..วางแผนการวิจัยของหน่วยงาน....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบัตงิาน/หน่วย/ ครัง้ ......4......วัน......1...... ชัว่โมง......10.......นาที

ขัน้ตอน กจิกรรมรอง

เวลา

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชีว้ัด (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

รายละเอียด (งานที่สัมพันธ)์

เริ่มต้น

ประสานงานก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ในการประชุม

จัดประชุมและบันทึกการประชุม

จัดท าเล่มวาระการประชุม

เสนอผู้บริหารพิจารณาระเบียบ
วาระการประชุม 

จัดท าระเบียบวาระการประชุม

รวบรวมเอกสารเพื่อจัดท าวาระ
การประชุม 

จัดท ารายงานการประชุม

ผู้บริหารพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุม 

ศึกษาแผนกิจกรรม โครงการ
ของหน่วยงาน

วิเคราะห์แนวทางการด าเนนิงาน
วิจัย

ร่างแผนการวิจัย ตรวจร่างแผนการวิจยั ตรวจร่างแผนการวิจยั

ถูกต้อง

แก้ไข

ตรวจสอบ

จัดท าแผนการวจิัยฉบับสมบูรณ์

เผยแพร่แผนการวจิัย

สิ้นสุด

การปฎิบติังานทัว่ไป การตดัสินใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k

หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก ด ำเนินกำรวิจัย 
ชื่อ ..........................-......................... นำมสกุล ................-......................   รหัสเอกสำร  WI - AC - CC - AR 

งำน วิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม   กิจกรรมหลัก ด ำเนินกำรวิจัย 
ผู้บังคับบัญชำ ระดับฝ่ำย ชื่อ ................-.............. นำมสกุล ............-...........  ต ำแหน่ง ...............-................. 
แก้ไขครั้งที่ ........................................ วันที่แก้ไข .................................. วนัประกำศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้ทรำบขั้นตอนกำรด ำเนินงำนวิจัยได้อย่ำงชัดเจน  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีกำรปฏิบัติงำนในกำรด ำเนินงำนวิจัย 
 

2. ขอบเขตงำน  
ครอบคลุมกำรปฏิบัติงำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรมของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

     
3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รำยละเอียด)  
    3.1 ก ำหนดเร่ืองวิจัย 
    3.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
    3.3 ก ำหนดตัวแปร 
    3.4 ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
    3.5 ก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
    3.6 ออกแบบกำรวิจัย  
    3.7 ก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
    3.8 เก็บรวบรวมข้อมูล  
 1) ก ำหนดข้อมูลและตัวชี้วัด 

2) ก ำหนดแหล่งข้อมูล 
3) ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง  
4) เลือกวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
5) น ำเครื่องมือไปทดลองใช้ 
6) ออกภำคสนำมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

    3.9  วิเครำะห์ข้อมูล 
    3.10 แปรผล อภิปรำย และสรุปผล   
    3.11 พิมพ์และจัดท ำรูปเล่มวิจัย 

1) พิมพ์เอกสำรวิจัย  
2) จัดเอกสำรวิจัยตำมรูปแบบ 

    3.12 เสนองำนวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  
    3.13 จัดท ำรูปเล่มสมบูรณ์    
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4. ผังกำรด ำเนินกำร (Flow Chart) (เขียนอธิบำยกิจกรรมรอง / รำยละเอียด) 
 
 
 
    ดังเอกสำรแนบ (Flow Chart)  

 

 

5. กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน มีจ ำนวน 4 หน่วยงำน 

6. ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด จ ำนวน 20 นำที/ 2 ชัว่โมง/ 16 วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ ำนวน ........................................  

 
 
 
นำงสำวสุลำวัลย์  พันธ์ศรี           นำงสำวจินต์จิรำ  บุญชูตระกูล                       นำยอนันตชัย   เอกะ  
ต ำแหน่ง   หัวหน้ำส ำนักงำน    ต ำแหน่ง นำงสำวจินต์จิรำ บญุชูตระกูล     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
            ผู้จัดท ำ                     ผู้ควบคุม                                              ผู้อนุมัต ิ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ทรงคุณวุฒิ
เจา้หน้าที่ฝ่ายวิจยั เผยแพร่ 

และความร่วมมือทาง
ศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าส านักงาน
ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ/รอง

ผู้อ านวยการฯ)
นาที ชม. วัน

1 ก าหนดเร่ืองวิจยั 50 ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 1 ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

3 ก าหนดตัวแปร 40 ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

4 ก าหนดวัตถุประสงค์ 30 ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

5 ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 30 ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

6 ออกแบบการวิจยั 2 ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

7 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1 ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

8 เกบ็รวบรวมข้อมูล 50 5 5 ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

9 วิเคราะห์ข้อมูล 6 ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

10 แปรผล อภิปราย และสรุปผล 2 ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

11 พิมพ์และจดัท ารูปเล่มวิจยั 1 3 รูปเล่มรายงานการวิจัย ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

12 เสนองานวิจยัต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 1 รูปเล่มรายงานการวิจัย ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

13 ปรับแกไ้ขและจดัท ารูปเล่มสมบูรณ์ 1 รูปเล่มรายงานการวิจัย ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

20 5 16

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวม
ใน 1 ปี            ผู้ควบคุม  อาจารยจ์นิต์จริา  บุญชูตระกลู
 2.  ก าหนดให้ 1 วัน = 7  ชัว่โมงท าการ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฯ

 3.  ก าหนดให้ 1 คน ท างาน 230 วัน/ปี 
 ผู้อนุมัติ  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม

คู่มือการปฏิบัตงิาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....วิจัย เผยแพร ่และความรว่มมือทางศิลปวัฒนธรรม งาน วิจัยดา้นศิลปวัฒนธรรม.......      งาน....งานวิจัยดา้นศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมหลัก ..ด าเนินการวิจัย....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบัตงิาน/หน่วย/ ครัง้ ......16......วัน......2...... ชัว่โมง......20.......นาที

ขัน้ตอน กจิกรรมรอง

รายละเอียด (งานที่สัมพันธ)์ เวลา

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชีว้ัด (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

รวม ตวัชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

รูปเล่มรายงานการวิจัย รูปเล่มรายงานการวิจัย

ผู้จดัท า  ...................................................
         (ต าแหน่ง ............................................)

ผู้ควบคุม ........นางสาวสุลาวัลย ์ พันธ์ศรี........... อาจารยอ์นันตชัย  เอกะ

      (ต าแหน่ง ....หัวหน้าส านักงาน....)

การปฎิบตัิงานทัว่ไป การตดัสนิใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเช่ือมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ถูกต้อง

แก้ไข

ทบทวนวรรณกรรม

ก ำหนดตัวแปร

ก ำหนดวัตถุประสงค์

ตรวจสอบ

ออกแบบกำรวิจัย

ให้ข้อเสนอแนะ

เร่ิมต้น

ก ำหนดเร่ืองวิจัย

ก ำหนดกรอบแนวคิด

ก ำหนดประชำกรและกลุ่ม
ตัวอย่ำง

เก็บรวบรวมข้อมูล

วิเครำะห์ข้อมูล

แปรผล อภิปรำย 
และสรุปผล

จัดท ำแผนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์

จัดท ำแผนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหำร
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 กระบวนกำรปฏิบัติงำน Work Instructions (WI) 

     กิจกรรมหลัก สรุปผลกำรวิจัยตำมแผนกำรวิจัย 
ชื่อ ..........................-......................... นำมสกุล ................-......................   รหัสเอกสำร  WI - AC - CC - AR 

งำน วิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม   กิจกรรมหลัก สรุปผลกำรวิจัยตำมแผนกำรวิจัย 
ผู้บังคับบัญชำ ระดับฝ่ำย ชื่อ ...............-............... นำมสกุล ..................-...........  ต ำแหน่ง ............-................. 
แก้ไขครั้งที่ .................................... วันที่แก้ไข .................................... วนัประกำศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้ทรำบขั้นตอนกำรสรุปผลกำรวิจัยตำมแผนกำรวิจัยได้อย่ำงชัดเจน  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีกำรปฏิบัติงำนในกำรสรุปผลกำรวิจัยตำมแผนกำรวิจัย 
 

2. ขอบเขตงำน  
ครอบคลุมกำรปฏิบัติงำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรมของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

     
3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รำยละเอียด)  
    3.1 รวบรวมงำนวิจัย 
    3.2 จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรวิจัย 
    3.3 เสนอผู้บริหำรพิจำรณำ 
    3.4 สรุปผลกำรวิจัยตำมแผนกำรวิจัย 
           

4. ผังกำรด ำเนินกำร (Flow Chart) (เขียนอธิบำยกิจกรรมรอง / รำยละเอียด) 
 
 
 
    ดังเอกสำรแนบ (Flow Chart)  

 

5. กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน มีจ ำนวน 4 หน่วยงำน 

6. ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด จ ำนวน 5 นำที/ 6 ชั่วโมง/ - วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ ำนวน ........................................  

 

นำงสำวสุลำวัลย์  พันธ์ศรี           นำงสำวจินต์จิรำ  บุญชูตระกูล                       นำยอนันตชัย   เอกะ  
ต ำแหน่ง   หัวหน้ำส ำนักงำน    ต ำแหน่ง นำงสำวจินต์จิรำ บญุชูตระกูล     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
            ผู้จัดท ำ                     ผู้ควบคุม                                              ผู้อนุมัต ิ  
 



เจา้หน้าท่ีฝ่ายวิจยั เผยแพร่ และ
ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม

เจา้หน้าท่ีฝ่ายแผนงานฯ หวัหน้าส านักงาน
ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ/รอง

ผู้อ านวยการฯ)
นาที ชม. วัน

1 รวบรวมงานวิจยั 30 รายงานการวิจยั ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

2 จดัท าเอกสารสรุปผลการวิจยั 4 สรุปรายงานการวิจยั ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

3 เสนอผู้บริหารพิจารณา 5 สรุปรายงานการวิจยั ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

4 ปรับแก้ไขสรุปผลการวิจยั 1 สรุปรายงานการวิจยั ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

5 จดัท าเอกสารสรุปผลการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 30 สรุปรายงานการวิจยั ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล
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หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณ
งานรวมใน 1 ปี            ผู้ควบคุม  อาจารย์จินต์จิรา  บุญชูตระกลู
 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ช่ัวโมงท าการ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฯ

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี
 ผู้อนุมัติ  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....วิจัย เผยแพร่ และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม งาน วิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม.......      งาน....งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมหลัก ..สรุปผลการวิจัยตามแผนการวิจัย....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน......6...... ช่ัวโมง......5.......นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง

เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหสั) จดุควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

รายละเอียด (งานท่ีสัมพันธ์)

รวม ตัวช้ีวัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

สรปุรายงานการวิจยั สรปุรายงานการวิจยั

ผู้จัดท า  ...................................................
         (ต าแหน่ง ............................................)

ผู้ควบคุม ........นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี........... อาจารย์อนันตชัย  เอกะ

      (ต าแหน่ง ....หัวหน้าส านักงาน....)

การปฎิบัติงานทั่วไป การตดัสินใจเร่ิมต้น / สิน้สุด คูม่ือปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเช่ือมโยง การส่ือสาร สายงานหลัก สายงานย้อนกลับ สายงานไปและกลับ

i.j.k

หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น

เสนอผู้บริหารพิจารณาระเบียบ
วาระการประชุม 

จัดท าเอกสารสรุปผลการวิจัย

ปรับแก้ไขสรุปผลการวิจัย

จัดส่งฝ่ายแผนงานฯ

ถูกต้อง

แก้ไข

ให้ข้อแนะน า

รวบรวมงานวิจัย

เร่ิมต้น

จัดท าเอกสารสรุปผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์



 -20- 
 

 
 
 
 

 
  

5.2 งำนเผยแพร่งำนวิจัยศิลปวัฒนธรรม  

5.2.1 ใบพรรณนำหน้ำที่งำน Job Description (JD)  
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ใบพรรณำหน้ำที่งำน Job Description (JD)  
 

   งำน ……เผยแพร่งำนวิจัยศิลปวัฒนธรรม…  
ช่ือ ................--..................................นำมสกุล .....................--............................   รหัสเอกสำร JD - AC - CC – CP  
ฝ่ำย .....วิจัย เผยแพร่ และควำมร่วมมือทำงศิลปวัฒนธรรม.......งำน ....เผยแพร่งำนวิจัยศิลปวัฒนธรรม..   สรุปมีกิจกรรมหลัก ...2.. กิจกรรม  
ผู้บังคับบัญชำ ระดับฝ่ำย ช่ือ .......-.......... นำมสกุล ..........-...............   ต ำแหน่ง ..........-.........................  
1. วัตถุประสงค ์  

 1.1 เพื่อก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ของกำรท ำงำนเผยแพร่งำนวิจัยศิลปวัฒนธรรม   
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบขอบเขตหน้ำที่ของงำนได้ชัดเจน    
2. งำนหลักที่รับผิดชอบ  

กิจกรรมหลัก  กิจกรรมรอง  รำยละเอียดกิจกรรม  
ตัวชี้วัดผลงำนหลัก ระยะเวลำที่ใช ้

สัดส่วน ควำมถี่ ปริมำณ/
คุณภำพ 

นำที ชั่วโมง วัน 

2.1 กำรจัดประชุมก ำหนดข้อ
หัวกำรเผยแพร่งำนวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม  
หน่วยนับ : คร้ัง  
1 คร้ัง/ปี 

2.1.1 รวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม
ก ำหนดข้อหัวกำรเผยแพร่งำนวิจยัศิลปวัฒนธรรม 

  เอกสำรกำร
ประชุม 

 2   

2.1.2 จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมก ำหนดข้อหัว
กำรเผยแพร่งำนวิจัยศลิปวัฒนธรรม 

  ระเบียบวำระ
กำรประชุม 

 3   

2.1.3 จัดท ำหนังสือเชิญประชุม   หนังสือเชิญ
ประชุม 

15    

2.1.4 ด ำเนินกำรประชุมก ำหนดขอ้หัวกำรเผยแพร่
งำนวิจัยศิลปวัฒนธรรม 

  กำร
ด ำเนินกำร
ประชุม 

 3   

2.1.5 สรุปรำยงำนกำรประชุมก ำหนดข้อหัวกำร
เผยแพร่งำนวิจยัศิลปวัฒนธรรม 

  รำยงำนกำร
ประชุม 

 2   

    15 3 1 100 
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2.2 เผยแพร่งำนวิจัยด้ำน
ศิลปวฒันธรรม  
หน่วยนับ : คร้ัง        
จ ำนวนงำนวิ จั ยที่ พร้ อม
เผยแพร่          

1. รวบรวมงำนวิจัยดำ้นศลิปะและวัฒนธรรม 
ทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 

    
 

5  
 

 

2. วิเครำะห์ แยกประเภท งำนวิจัยเป็นหมวดหมู่      1 
3. จัดเก็บข้อมูลงำนวิจัยฯให้อยู่ในรูปแบบไฟล์     2  
4. น ำงำนวิจัยฯเผยแพร่ผ่ำนสื่อต่ำงๆ     2  
5. ติดตำมกำรเผยแพร่งำนวิจัยฯ     1  

6. สรุปผลกำรเผยแพร่งำนวิจัยฯ     2  
7. น ำสรุปผลกำรเผยแพร่งำนวิจัยฯ เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 

    1  

รวม   6 2 100 
รวมระยะเวลำทั้งหมด  15 2 4  

 
3. กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น 

หน่วยงำน / ต ำแหน่งงำนที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ  ควำมถี่ 
3.1 ฝ่ำยประชำสัมพนัธ์ กองกลำง  ติดต่อเพื่อส่งข่ำวประชำสัมพนัธ์  3 คร้ัง/เดือน  
3.2 หน่วยงำนภำยนอก ติดต่อเพื่อขอข้อมูลงำนวิจัยศิลปวัฒนธรรม  1ครั้ง/วัน 

 
4. คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่งงำน 
4.1 คุณวุฒิกำรศึกษำ  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  

4.2 ประสบกำรณ์ท ำงำน ด้ำนวจิัย ธุรกำร ประสำนงำน 

 

5. สรุปเวลำที่ใช้ทั้งหมด จ ำนวน  15 นำที/ 2 ชั่วโมง/ 4 วัน 
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     นำงสำวสุลำวัลย์  พันธ์ศร ี             นำงสำวจินต์จิรำ  บุญชูตระกูล                 นำยอนันตชัย  เอกะ 
   ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักงำน     ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวเิทศสัมพันธ์ฯ    ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม  
   ผู้จัดท ำ               ผู้ควบคุม                                                         ผู้อนุมัติ 
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5.2.2 กระบวนกำรปฏิบัติงำน Work Instructions (WI)   
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก กำรจัดประชุมก ำหนดข้อหัวกำรเผยแพร่งำนวิจัยศลิปวัฒนธรรม 
ชื่อ ..........................-......................... นำมสกุล ................-......................   รหัสเอกสำร  WI - AC - CC - CP  
งำน เผยแพร่งำนวิจัยศิลปวัฒนธรรม   กิจกรรมหลัก กำรจัดประชุมก ำหนดข้อหัวกำรเผยแพร่งำนวิจัย

ศิลปวัฒนธรรม 
ผู้บังคับบัญชำ ระดับฝ่ำย ชื่อ ..............-............... นำมสกุล.............-............  ต ำแหน่ง .................-................. 
แก้ไขครั้งที่ ......................................... วันที่แก้ไข ................................... วันประกำศใช้ ........ ............................ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพื่อก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ของกำรท ำงำนเผยแพร่งำนวิจัยศิลปวัฒนธรรม   
       1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบขอบเขตหน้ำที่ของงำนได้ชัดเจน    
  

2. ขอบเขตงำน  
ครอบคลุมกำรเผยแพร่งำนวิจัยศิลปวัฒนธรรมของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รำยละเอียด)  
    3.1 รวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมก ำหนดข้อหัวกำรเผยแพร่งำนวิจัยศิลปวัฒนธรรม 
    3.2 จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมก ำหนดข้อหัวกำรเผยแพร่งำนวิจัยศิลปวัฒนธรรม 
    3.3 จัดท ำหนังสือเชิญประชุม 
    3.4 ด ำเนินกำรประชุมก ำหนดข้อหัวกำรเผยแพร่งำนวิจัยศลิปวฒันธรรม 
    3.5 สรุปรำยงำนกำรประชุมก ำหนดข้อหัวกำรเผยแพร่งำนวิจยัศลิปวัฒนธรรม      

4. ผังกำรด ำเนินกำร (Flow Chart) (เขียนอธิบำยกิจกรรมรอง / รำยละเอียด) 
 
 
    ดังเอกสำรแนบ (Flow Chart)  

 

5. กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน หน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำนภำยนอก 2 หน่วยงำน  

6. ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด จ ำนวน 15 นำที/ 3 ชัว่โมง/ 1 วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ ำนวน ........................................  

นำงสำวสุลำวัลย์  พันธ์ศรี           นำงสำวจินต์จิรำ  บุญชูตระกูล                       นำยอนันตชัย   เอกะ  
ต ำแหน่ง   หัวหน้ำส ำนักงำน    ต ำแหน่ง นำงสำวจินต์จิรำ บญุชูตระกูล     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
            ผู้จัดท ำ                     ผู้ควบคุม                                              ผู้อนุมัต ิ  



เจา้หน้าท่ีฝ่ายวิจยั เผยแพร่ 
และความร่วมมือทาง

ศิลปวัฒนธรรม
หวัหน้าส านักงาน

ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ/รอง
ผู้อ านวยการฯ)

นาที ชม. วัน

1
รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม

ก าหนดข้อหวัการเผยแพร่งานวิจยั
ศิลปวัฒนธรรม

2
เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการ

ประชุม
ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

2
จดัท าระเบยีบวาระการประชุมก าหนดข้อหวั

การเผยแพร่งานวิจยัศิลปวัฒนธรรม
2 ะเบียบวาระการประชุม ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

3 จดัท าหนังสือเชิญประชุม 15 หนังสือเชิญประชุม ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

4
ด าเนินการประชุมก าหนดข้อหวัการเผยแพร่

งานวิจยัศิลปวัฒนธรรม
3 ระเบียบวาระการประชุม ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

5
สรุปรายงานการประชุมก าหนดข้อหวัการ

เผยแพร่งานวิจยัศิลปวัฒนธรรม
2

รายงานการประชุมก าหนดข้อ
หวัการเผยแพร่งานวิจยั

ศิลปวัฒนธรรม
ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

15 3 1

หมายเหตุ
           ผู้ควบคุม  อาจารย์จินต์จิรา  บุญชูตระกลู

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฯ

 ผู้อนุมัติ  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม

รวม ตัวช้ีวัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ข้อหัวการเผยแพรง่านวิจยั
ศิลปวัฒนธรรม

ข้อหัวการเผยแพรง่านวิจยั
ศิลปวัฒนธรรม

ผู้จัดท า  ...................................................
         (ต าแหน่ง ............................................)

ผู้ควบคุม ........นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี........... อาจารย์อนันตชัย  เอกะ

      (ต าแหน่ง ....หัวหน้าส านักงาน....)

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....วิจัย เผยแพร่ และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม งาน วิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม.......      งาน....เผยแพร่งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมหลัก การจัดประชุมก าหนดข้อหัวการเผยแพร่งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม           ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......1......วัน......3...... ช่ัวโมง......15.......นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง

รายละเอียด (งานท่ีสัมพันธ์) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหสั) จดุควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การปฎิบัติงานทั่วไป การตดัสินใจเร่ิมต้น / สิน้สุด คูม่ือปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเช่ือมโยง การส่ือสาร สายงานหลัก สายงานย้อนกลับ สายงานไปและกลับ

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ท ำระเบีบยวำระกำรประชุม

เร่ิมต้น

รวบร่วมเอกสำร

ด ำเนินกำรประชุม

สรุปรำยงำนกำรประชุม เสนอผู้บริหำร ให้ข้อเสนอแนะ

ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะ

สิ้นสุด

จัดท ำหนังสือเชิญประชุม
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน Work Instructions (WI) 
    กิจกรรมหลัก เผยแพร่งำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม  

ชื่อ ..........................-......................... นำมสกุล ................-......................   รหัสเอกสำร  WI - AC - CC - CP 

งำน เผยแพร่งำนวิจัยศิลปวัฒนธรรม   กิจกรรมหลัก เผยแพร่งำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม  

ผู้บังคับบัญชำ ระดับฝ่ำย ชื่อ .............-............. นำมสกุล ............-.............  ต ำแหน่ง .................-................. 
แก้ไขครั้งที่ ..................................... วันที่แก้ไข ..................................... วันประกำศใช้ .......... .......................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพื่อก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ของกำรท ำงำนเผยแพร่งำนวิจัยศิลปวัฒนธรรม   
       1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบขอบเขตหน้ำที่ของงำนได้ชัดเจน    
  

2. ขอบเขตงำน  
ครอบคลุมกำรเผยแพร่งำนวิจัยศิลปวัฒนธรรมของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม   

3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รำยละเอียด)   
    3.1 รวบรวมงำนวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก  
    3.2 วิเครำะห์ แยกประเภท งำนวิจัยเป็นหมวดหมู่  
    3.3 จัดเก็บข้อมูลงำนวิจัยฯให้อยู่ในรูปแบบไฟล์  
    3.4 น ำงำนวิจัยฯเผยแพร่ผ่ำนสื่อต่ำงๆ  
    3.5 ติดตำมกำรเผยแพร่งำนวิจัยฯ  
    3.6 สรุปผลกำรเผยแพร่งำนวิจัยฯ 
    3.7 น ำสรุปผลกำรเผยแพร่งำนวิจัยฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ      

4. ผังกำรด ำเนินกำร (Flow Chart) (เขียนอธิบำยกิจกรรมรอง / รำยละเอียด) 
 
 

 
    ดังเอกสำรแนบ (Flow Chart)  

 

5. กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน หน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำนภำยนอก 2 หน่วยงำน 

6. ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด จ ำนวน - นำท/ี 6 ชั่วโมง/ 2 วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ ำนวน ........................................  

นำงสำวสุลำวัลย์  พันธ์ศรี           นำงสำวจินต์จิรำ  บุญชูตระกูล                       นำยอนันตชัย   เอกะ  
ต ำแหน่ง   หัวหน้ำส ำนักงำน    ต ำแหน่ง นำงสำวจินต์จิรำ บญุชูตระกูล     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
            ผู้จัดท ำ                     ผู้ควบคุม                                              ผู้อนุมัต ิ  



คณะกรรมการประจ าส านักฯ
เจา้หน้าที่ฝ่ายวิจยั เผยแพร่ 

และความร่วมมือทาง
ศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าส านักงาน
ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ/รอง

ผู้อ านวยการฯ)
นาที ชม. วัน

1
รวบรวมงานวิจยัด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก
5

งานวิจยัด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

2
วิเคราะห์ แยกประเภท งานวิจยัเป็น

หมวดหมู่
1

งานวิจยัด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

3 จดัเกบ็ข้อมูลงานวิจยัฯให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ 2
งานวิจยัด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม
ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

4 น างานวิจยัฯเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ 2
งานวิจยัด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม
ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

5 ติดตามการเผยแพร่งานวิจยัฯ 1
งานวิจยัด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม
ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

6 สรุปผลการเผยแพร่งานวิจยัฯ 2
รายงานสรุปผลการเผยแพร่

งานวิจยัฯ
ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

7
น าสรุปผลการเผยแพร่งานวิจยัฯ เสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ
1

รายงานสรุปผลการเผยแพร่
งานวิจยัฯ

ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

0 6 2

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวม
ใน 1 ปี            ผู้ควบคุม  อาจารย์จินต์จิรา  บุญชตูระกลู
 2.  ก าหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฯ

 3.  ก าหนดให้ 1 คน ท างาน 230 วัน/ปี 
 ผู้อนุมัติ  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม

รวม ตัวช้ีวัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ผลการเผยแพรง่านวิจัยฯ ผลการเผยแพรง่านวิจัยฯ

ผู้จัดท า  ...................................................
         (ต าแหน่ง ............................................)

ผู้ควบคุม ........นางสาวสุลาวัลย์  พนัธ์ศรี........... อาจารย์อนันตชยั  เอกะ

      (ต าแหน่ง ....หัวหน้าส านักงาน....)

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....วิจัย เผยแพร่ และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม งาน วิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม.......      งาน....เผยแพร่งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมหลัก เผยแพร่งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม           ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครัง้ ......2......วัน......6...... ช่ัวโมง......-.......นาที

ขั้นตอน กจิกรรมรอง

รายละเอยีด (งานที่สัมพนัธ์) เวลา

เอกสารที่เกีย่วข้อง (รหสั) จดุควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

การปฎิบติังานทัว่ไป การตัดสินใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

วิเคราะหืแยกประเภท

เริ่มต้น

รวบร่วมเอกสาร

น างานวิจัยเผยแพร่

ติดตาม

สรุปผล

สรุปผลงานเสนอ
คณะกรรมการ

จัดเก็บงานวิจัย

น าเสนอผู้บริหาร ให้ข้อเสนอแนะ

ส่งสรุปให้
คณะกรรมการ

แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ

สิ้นสุด
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5.3 งำนควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน 

 5.3.1 ใบพรรณนำหน้ำที่งำน Job Description (JD) 
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ใบพรรณนำำหน้ำที่งำน Job Description (JD) 
 

   งำน ……ควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน… 
ช่ือ ................--..................................นำมสกุล .....................--............................   รหัสเอกสำร JD - AC -CC - OC 
ฝ่ำย .....วิจัย เผยแพร่ และควำมร่วมมือทำงศิลปวัฒนธรรม.......งำน ....ควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน..   สรุปมีกิจกรรมหลัก ..7... กิจกรรม 
ผู้บังคับบัญชำ ระดับฝ่ำย ช่ือ .......-.......... นำมสกุล ..........-...............   ต ำแหน่ง ..........-......................... 
1. วัตถุประสงค ์ 

 1.1 เพื่อก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ของกำรท ำงำนควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบขอบเขตหน้ำที่ของงำนได้ชัดเจน  
2. งำนหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รำยละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงำนหลัก ระยะเวลำที่ใช ้

สัดส่วน ควำมถี่ ปริมำณ/
คุณภำพ 

นำที ชั่วโมง วัน 

2.1 จัดท ำแผนสร้ำงควำม
ร่ ว ม มื อ อ ง ค์ ก ร แ ล ะ
หน่วยงำน  
หน่วยนับ : คร้ัง  
1ครั้ง/ปี 

2.1.1 ส ำรวจหน่วยงำน และศึกษำรำยละเอียด
ของกิจกรรมที่เหมำะสมเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือ
และควำมสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงำน 

2.1.1.1 ส ำรวจรำยชื่อหน่วยงำน
จำกเว็บไซต์ 
2.1.1.2 พิมพ์รำยชื่อหน่วยงำน
จำกเว็บไซต ์
2.1.1.3 เสนอผู้อ ำนวยกำร
พิจำรณำคัดเลือกหน่วยงำนที่
ต้องกำรท ำควำมร่วมมือเบื้องตน้ 
2.1.1.4 จัดประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ
คัดเลือกหน่วยงำนที่ต้องกำรท ำ
ควำมร่วมมือ 

  
 
 
 
 
 
ร ำ ย ชื่ อ
หน่วยงำนที่
ประสงค์ท ำ
ควำมร่วมมือ 

 
 
15 
 
5 
 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 
 
3  
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2.1.2 จัดท ำแผนสร้ำงควำมร่วมมือองค์กรและ
หน่วยงำน 

2.1.2.1 ยก (ร่ำง)แผนสร้ำงควำม
ร่วมมือ 

   2  

2.1.2.2 เสนอแผนสร้ำงควำม
ร่วมมือต่อผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำ 

  15   

2.1.2.3 ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะ
ของผู้อ ำนวยกำร 

  30   

2.1.2.4 จัดประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ
แผนสร้ำงควำมร่วมมือ 

  3   

 2.1.2.5 เสนอแผนสร้ำงควำม
ร่วมมือให้ผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำ
ลงนำมอนุมัติ 

 แ ผ น ส ร้ ำ ง
ควำมร่วมมือ 
ที่ ได้ รับกำร
อ นุ มั ติ จ ำ ก
ผู้อ ำนวยกำร 

5   

2.1.3 เผยแพร่แผนควำมร่วมมือองค์กรและ
หน่วยงำน 

น ำส่งแผนสร้ำงควำมร่วมมือที่
ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำร 
ให้งำนประชำสัมพันธ์เผยแพร่ 

 แ ผ น ส ร้ ำ ง
ควำมร่วมมือ
ที่เผยแพร่ใน
สื่อ 

10   

รวม  25  1  3  100 
2.2 จัดท ำข้อตกลงควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำน  
หน่วยนับ : คร้ัง  
แผนสร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ
องค์กรและหน่วยงำน  

2.2.1 จัดท ำหนังสือเพื่อส ำรวจควำมต้องกำร
สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนเป้ำหมำย 

2.2.1.1 จัดท ำหนังสือส ำรวจ
ควำมต้องกำรสร้ำงควำมร่วมมือ 
2.2.1.2 เสนอผู้บริหำรลงนำม 
2.2.1.3 ส่งเอกสำรให้หน่วยงำน
เป้ำหมำย 

 ห นั ง สื อ
ร ำ ช ก ำ ร
ภำยนอก  

15 
 
5 
10 
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2.2.2 ประสำนงำนเพื่อติดตำมผลกำรตอบรับ
จำกหน่วยงำน 

2 . 2 . 2 . 1 ป ร ะ ส ำ น ง ำ น กั บ
หน่วยงำนที่ ส่ งหนั งสื อควำม
ร่วมมือ (จ ำนวน 10 หน่วยงำน)  

  50   

2.2.3 จัดท ำเอกสำรร่ำงข้อตกลงควำมร่วมมือ 2. 2. 3. 1 จั ด ท ำ เ อ ก ส ำ ร ร่ ำ ง
ข้อตกลงควำมร่วมมือ 
2.2.3.2 เสนอเอกสำรให้ผู้บริหำร
พิจำรณำ  
2.2.3.3 ส่งเอกสำรให้นิติกร กอง
บริหำรงำนบุคคลตรวจสอบ 

 ร่ำงเอกสำร
ควำมร่วมมือ 

 
 
5 
 

10  
 

 
 
 
 
 
 

1  

2.2.4 จัดประชุมเพื่อพิจำรณำร่ำงข้อตกลงควำม
ร่วมมือและหำรือรำยละเอียดของกิจกรรมควำม
ร่วมมือท ำร่วมกันกับหน่วยงำนเป้ำหมำย 

    3 1 

2.2.5 ประสำนงำนเพื่อก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่
ลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือ 

   10   

2.2.6 ลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือ   เ อ ก ส ำ ร
ข้ อ ต ก ล ง
ควำมร่วมมือ 

 4   

รวม 45 1 3 100 
2.3 จัดท ำปฏิทินด ำเนินงำน
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนที่
มีข้อตกลงควำมร่วมมือกัน  
หน่วยนับ : คร้ัง  
1ครั้ง/ปี 

2.3.1 ส ำรวจควำมต้องกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน
ของหน่วยงำนที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือกัน 

    1   

2.3.2 จัดท ำปฏิทินจัดกิจกรรมร่วมกันกับ
หน่วยงำนที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือกัน 

2.3.2.1 จั ดท ำ  ( ร่ ำ ง )  ปฏิทิน
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนที่มี
ข้อตกลงควำมร่วมมือกัน 

   1  
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2.3.2.2 เ สนอ  ( ร่ ำ ง )  ปฏิทิ น
กิ จ ก ร รมฯ  ใ ห้ ผู้ อ ำ น วยกำร
พิจำรณำ 

  5   

 
2.3.2.3 จัดประชุมเสนอ (ร่ำง) 
ปฏิทินกิจกรรมให้คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯพิจำรณำ 

   3  

 

2.3.2.4 จัดประชุม เพื่ อ เสนอ
ป ฏิ ทิ น กิ จ ก ร ร ม ฯ  ร่ ว ม กั บ
หน่วยงำนที่ มี ข้ อตกลงควำม
ร่วมมือ 

 ป ฏิ ทิ น
ด ำ เนิน งำน
กิ จ ก ร ร ม
ร่ ว ม กั บ
หน่วยงำนที่
มี ข้ อ ต ก ล ง
ร่วมกัน 

 3 1 

2.3.3 ส่งปฏิทินจัดกิจกรรมให้กับหน่วยงำนที่มี
ข้อตกลงควำมร่วมมือ 

   30   

รวม 30 1 2 100 
2.4 จัดกิจกรรมตำมปฏิทิน
ด ำเนินงำน (10 คร้ัง/ปี)  
หน่วยนับ : คร้ัง  
ปฏิทินด ำเนินงำนกิจกรรม
ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง ำ น ที่ มี
ข้อตกลงควำมร่วมมือกัน  
 

2.4.1 ประชุมเพื่อมอบหมำยหน้ำที่ในแต่ละ
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนที่มีขอ้ตกลงควำม
ร่วมมือ 

    3 1  

2.4.2 เตรียมกำรด ำเนินงำน 
 
 

   3 1  

2.4.3 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม     6   

2.4.4 จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรจัดกิจกรรม  
  ร ำ ย ง ำ น

สรุปผลกำร
จัดกิจกรรม

 5   
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ตำมปฏิทิ น
ด ำเนินงำน 

รวม  3 4 100 
2 . 5 ติ ด ต ำ ม ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำนตำมปฏิทินและ
แผนสร้ำงควำมร่วมมือ  
หน่วยนับ : คร้ัง  
12 คร้ัง/เดือน 

2.5.1 ก ำหนดแบบฟอร์มกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมปฏิทิน 

    3   

2.5.2 จัดท ำหนังสือเพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำน
ตำมปฏิทนิและแผนสรำ้งควำมรว่มมือ 

   15    

2.5.3 รวบรวมผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
ปฏิทินและแผนสร้ำงควำมร่วมมือ 

    1   

2.5.4 วิเครำะห์ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน
ตำมปฏิทนิและแผนสรำ้งควำมรว่มมือ 

    5   

2.5.5 จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมปฏิทินและแผนสร้ำงควำม
ร่วมมือ 

     1  

2.5.6 จัดประชุมเพื่อพิจำรณำรำยงำนสรุปผล
กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมปฏิทินและแผน
สร้ำงควำมร่วมมือ  
 
 
 
 
 

  ร ำ ย ง ำ น
สรุปผลกำร
ติดตำมกำร
ด ำ เนิน งำน
ตำมปฏิทิ น
กิ จ ก ร ร ม
แ ผ น ก ำ ร
สร้ ำ งควำม
ร่วมมือ 

 3   
 
 
 
 
 
 
 

รวม 15 5 2 100 
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2.6 ประเมินผลควำมส ำเร็จ
ตำมแผนสร้ำงควำมร่วมมือ 
หน่วยนับ : คร้ัง  
1 คร้ัง/ปี 

2.6.1  วิเครำะห์ผลกำรด ำเนนิงำมตำม
วัตถุประสงค์ของแผนสร้ำงควำมร่วมมือ 

     1  

2.6.2  จัดท ำรำยงำนสรุปผลประเมิน
ควำมส ำเร็จตำมแผนสร้ำงควำมร่วมมือ 

     2  

2.6.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อ
รำยงำนสรุปผลประเมินควำมส ำเร็จตำมแผน
สร้ำงควำมร่วมมือ  
 
 

  ร ำ ย ง ำ น
ส รุ ป ผ ล
ป ร ะ เ มิ น
ควำมส ำเร็จ
ต ำ ม แ ผ น
สร้ ำ งควำม
ร่วมมือ 

 3   

รวม  3 4 100 
2.7 จัดท ำแผนปรับปรุงกำร
สร้ำงควำมร่วมมือ  
หน่วยนับ : คร้ัง  
1 คร้ัง/ปี 

2.7.1 วิเครำะห์ผลกำรประเมินและก ำหนดแนว
ทำงกำรปรบัปรุง 

    3   

2.7.2 น ำแนวทำงมำจัดท ำแผนปรับปรุงกำร
สร้ำงควำมร่วมมือของปีถัดไป 

     1  

2.7.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
เพื่อพิจำรณำเห็นชอบแผนปรับปรุงกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือของปีถัดไป 
 

  แ ผ น
ป รั บ ป รุ ง
คุณภำพกำร
สร้ ำ งควำม
ร่วมมือควำม
ร่วมมือ 

 3   

รวม - 6 1 100 
รวมระยะเวลำทั้งหมด 55 - 22  
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3. กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น 
หน่วยงำน / ต ำแหน่งงำนที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ควำมถี่ 

3.1 ฝ่ำยวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ติดต่อนิติกรเพื่อตรวจเอกสำรควำมร่วมมือ   2 คร้ัง/ปี 
3.2 หน่วยงำนภำยนอก ติดต่อเพื่อท ำควำมร่วมมือ/จัดกิจกรรมร่วมกัน   15 ครั้ง/ปี 
3.3 งำนยำนพำหนะ กองกลำง ติดต่อจองรถใช้ในรำชกำร  10 ครั้ง/ปี 
3.4 งำนกำรเงิน กองคลัง ติดต่อกำรเบิกจ่ำยเงิน  3 คร้ัง/เดือน 

 

4. คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่งงำน 
4.1 คุณวุฒิกำรศึกษำ  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  

4.2 ประสบกำรณ์ท ำงำน   ด้ำนธุรกำร ประสำนงำน   

5. สรุปเวลำที่ใช้ทั้งหมด จ ำนวน 55 นำที/ - ชั่วโมง/ 22 วัน   

 
 
      นำงสำวสุลำวัลย์  พันธ์ศร ี     นำงสำวจินต์จริำ  บุญชูตระกูล      นำยอนันตชัย  เอกะ 
     ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักงำน     ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวเิทศสัมพันธ์ฯ    ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
      ผู้จัดท ำ                 ผู้ควบคุม                                                                     ผู้อนุมัติ 
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     5.3.2  กระบวนกำรปฏิบัติงำน Work Instructions (WI)   
 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก จัดท ำแผนสร้ำงควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน 
ชื่อ .......................-.......... นำมสกุล ................-......................   รหัสเอกสำร  WI - AC - CC - OC  
งำน ควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน กิจกรรมหลัก จัดท ำแผนสร้ำงควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน 
ผู้บังคับบัญชำ ระดับฝ่ำย ชื่อ ..............-................ นำมสกุล .............-............  ต ำแหน่ง .................-................. 
แก้ไขครั้งที่ .................................. วันที่แก้ไข ...................................... วันประกำศใช้ ............ ........................ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพื่อก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ของกำรท ำงำนควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน 
     1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบขอบเขตหน้ำที่ของงำนได้ชัดเจน  
  

2. ขอบเขตงำน  
ครอบคลุมกำรสร้ำงควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

     
3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รำยละเอียด)  
    3.1 ส ำรวจหน่วยงำน และศกึษำรำยละเอียดของกิจกรรมที่เหมำะสมเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์ทีด่ี
กับหน่วยงำน 
 1) ส ำรวจรำยชื่อหน่วยงำนจำกเว็บไซต์ 
 2) พิมพ์รำยชื่อหน่วยงำนจำกเว็บไซต์ 
 3) เสนอผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำคดัเลือกหน่วยงำนที่ต้องกำรท ำควำมร่วมมือเบื้องต้น 
  4) จัดประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำคัดเลือกหน่วยงำนที่ต้องกำรท ำควำมร่วมมือ 
    3.2 จัดท ำแผนสร้ำงควำมรว่มมือองค์กรและหน่วยงำน 
 1) ยก (ร่ำง) แผนสร้ำงควำมร่วมมือ 
 2) เสนอแผนสร้ำงควำมร่วมมือต่อผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำ 
 3) ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะของผู้อ ำนวยกำร 
 4) จัดประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำแผนสร้ำงควำมร่วมมือ 
 5) เสนอแผนสร้ำงควำมร่วมมือให้ผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำลงนำมอนุมัติ 
    3.3 เผยแพร่แผนควำมร่วมมือองค์กรและ  
       

4. ผังกำรด ำเนินกำร (Flow Chart) (เขียนอธิบำยกิจกรรมรอง / รำยละเอียด) 
 
 
 
    ดังเอกสำรแนบ (Flow Chart)  
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5. กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน หน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำนภำยนอก 4 หน่วยงำน  

6. ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด จ ำนวน 45 นำที/ 1 ชัว่โมง/ 3 วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ ำนวน ........................................  

 

 

นำงสำวสุลำวัลย์  พันธ์ศรี           นำงสำวจินต์จิรำ  บุญชูตระกูล                       นำยอนันตชัย   เอกะ  
ต ำแหน่ง   หัวหน้ำส ำนักงำน    ต ำแหน่ง นำงสำวจินต์จิรำ บญุชูตระกูล     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
            ผู้จัดท ำ                     ผู้ควบคุม                                              ผู้อนุมัต ิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เจา้หน้าที่ฝ่ายวจิยั เผยแพร่ และ
ความร่วมมือทางศิลปวฒันธรรม

เจา้หน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ หัวหน้าส านักงาน
ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ/รอง

ผู้อ านวยการฯ)
นาที ชม. วนั

1
ส ารวจหน่วยงาน และศึกษารายละเอยีด
ของกจิกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างความ

ร่วมมือและความสัมพนัธท์ี่ดีกบัหน่วยงาน
20 4 รายงานการวิจยั ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

2
จดัท าแผนสร้างความร่วมมือองค์กรและ

หน่วยงาน
53 2 สรุปรายงานการวิจยั ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

3
เผยแพร่แผนความร่วมมือองค์กรและ

หน่วยงาน
10 สรุปรายงานการวิจยั ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

25 1 3

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี            ผู้ควบคุม  อาจารยจ์ินต์จิรา  บุญชตูระกลู
 2.  ก าหนดให้ 1 วนั = 7  ชั่วโมงท าการ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฯ

 3.  ก าหนดให้ 1 คน ท างาน 230 วนั/ปี 
 ผู้อนุมัติ  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวฒันธรรม

คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย.....วิจัย เผยแพร่ และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม งาน วิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม.......      งาน....งานความร่วมมือองค์กรและหน่วยงาน กิจกรรมหลัก ..จัดท าแผนสร้างความร่วมมือองค์กรและหน่วยงาน....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบตัิงาน/หน่วย/ ครัง้ .....3.......วัน......1...... ชั่วโมง......25.......นาที

ขั้นตอน กจิกรรมรอง

เวลา

เอกสารที่เกีย่วข้อง (รหสั) จดุควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

รายละเอยีด (งานที่สัมพนัธ)์

รวม ตัวชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

สรปุรายงานการวิจัย สรปุรายงานการวิจัย

ผู้จัดท า  ...................................................
         (ต าแหน่ง ............................................)

ผู้ควบคุม ........นางสาวสุลาวลัย ์ พนัธศ์รี........... อาจารยอ์นันตชยั  เอกะ

      (ต าแหน่ง ....หัวหน้าส านักงาน....)

การปฎิบติังานทัว่ไป การตดัสินใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k

หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ่มต้น

ยก (ร่าง)แผนสร้างความร่วมมือ

ส ารวจรายชื่อหน่วยงานจาก
เว็บไซต์

เสนอผู้อ านวยการ

น าส่งแผน

พิมพ์รายชื่อหน่วยงานจาก
เว็บไซต์

จัดประชุมคัดเลือกหนว่ยงานที่
ต้องการท าความรว่มมอื

พิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน

จัดประชุมเพ่ือพิจารณาแผน
สร้างความร่วมมือ

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ

เสนอผู้อ านวยการพิจารณา

ถูกต้อง

แก้ไข

พิจารณาลง
นามอนุมัติ

พิจารณาแผนความร่วมมือ
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก จัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับหน่วยงำน  
ชื่อ ..........................-................... นำมสกุล ................-......................   รหัสเอกสำร  WI - AC - CC - OC 

งำน ควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน  กิจกรรมหลัก จัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับหน่วยงำน 
ผู้บังคับบัญชำ ระดับฝ่ำย ชื่อ ..............-................. นำมสกุล ............-...............  ต ำแหน่ง ..............-................. 
แก้ไขครั้งที่ ................................... วนัท่ีแก้ไข .................................... วนัประกำศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพื่อก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ของกำรท ำงำนควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน 
     1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบขอบเขตหน้ำที่ของงำนได้ชัดเจน  
  

2. ขอบเขตงำน  
ครอบคลุมกำรสร้ำงควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

     
3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รำยละเอียด)  
    3.1 จัดท ำหนังสือเพื่อส ำรวจควำมต้องกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนเป้ำหมำย 
 1) จัดท ำหนังสือส ำรวจควำมต้องกำรสร้ำงควำมร่วมมือ 
 2) เสนอผู้บริหำรลงนำม 
 3) ส่งเอกสำรให้หน่วยงำนเป้ำหมำย 
    3.2 ประสำนงำนเพื่อติดตำมผลกำรตอบรับจำกหน่วยงำน 
    3.3 จัดท ำเอกสำรร่ำงข้อตกลงควำมร่วมมือ 
 1) จัดท ำเอกสำรร่ำงข้อตกลงควำมร่วมมือ 
 2) เสนอเอกสำรให้ผู้บริหำรพิจำรณำ  
 3) ส่งเอกสำรให้นิติกร กองบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบ 
    3.4 จัดประชุมเพื่อพิจำรณำร่ำงข้อตกลงควำมร่วมมือและหำรือรำยละเอียดของกิจกรรมควำมร่วมมือท ำร่วมกัน
กับหน่วยงำนเป้ำหมำย 
    3.5 ประสำนงำนเพื่อก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือ 
    3.6 ลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือ 
       

4. ผังกำรด ำเนินกำร (Flow Chart) (เขียนอธิบำยกิจกรรมรอง / รำยละเอียด) 
 
 
 
    ดังเอกสำรแนบ (Flow Chart)  
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5. กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน หน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำนภำยนอก 4 หน่วยงำน  

6. ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด จ ำนวน 25 นำที/ 1 ชัว่โมง/ 3 วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ ำนวน ........................................  

 

 

นำงสำวสุลำวัลย์  พันธ์ศรี           นำงสำวจินต์จิรำ  บุญชูตระกูล                       นำยอนันตชัย   เอกะ  
ต ำแหน่ง   หัวหน้ำส ำนักงำน    ต ำแหน่ง นำงสำวจินต์จิรำ บญุชูตระกูล     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
            ผู้จัดท ำ                     ผู้ควบคุม                                              ผู้อนุมัต ิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงานความร่วมมือ นิติกร
เจา้หน้าที่ฝ่ายวิจยั เผยแพร่ และ
ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม

เจา้หน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ หัวหน้าส านักงาน
ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ/รอง

ผู้อ านวยการฯ)
นาที ชม. วัน

1
จดัท าหนังสือเพื่อส ารวจความต้องการสร้าง

ความร่วมมือกบัหน่วยงานเป้าหมาย
30 หนังสือราชการภายนอก ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

2
ประสานงานเพื่อติดตามผลการตอบรับจาก

หน่วยงาน
50 หนังสือราชการภายนอก ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

3 จดัท าเอกสารร่างข้อตกลงความร่วมมือ 15 1 ร่างข้อตกลงความร่วมมือ ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

4

จดัประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อตกลงความ
ร่วมมือและหารือรายละเอียดของกจิกรรม

ความร่วมมือท าร่วมกนักบัหน่วยงาน
เป้าหมาย

3 1 ร่างข้อตกลงความร่วมมือ ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

5
ประสานงานเพื่อก าหนดวัน เวลา สถานที่

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
10 หนังสือข้อตกลงความร่วมมือ ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

6 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 4 หนังสือข้อตกลงความร่วมมือ ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

45 1 3

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี            ผู้ควบคุม  อาจารยจ์นิต์จริา  บุญชูตระกลู
 2.  ก าหนดให้ 1 วัน = 7  ชัว่โมงท าการ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฯ

 3.  ก าหนดให้ 1 คน ท างาน 230 วัน/ปี 
 ผู้อนุมัติ  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม

คู่มือการปฏิบัตงิาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....วิจัย เผยแพร ่และความรว่มมือทางศิลปวัฒนธรรม งาน วิจัยดา้นศิลปวัฒนธรรม.......      งาน....งานความรว่มมือองค์กรและหน่วยงาน กิจกรรมหลัก ..จัดท าข้อตกลงความรว่มมือกับหน่วยงาน....        ระยะเวลาทีใ่ช้ปฏิบัตงิาน/หน่วย/ ครัง้ .....3.......วัน......1...... ชัว่โมง......25.......นาที

ขัน้ตอน กจิกรรมรอง

เวลา

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชีว้ัด (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

รายละเอียด (งานที่สัมพันธ)์

รวม ตวัชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

หนังสือข้อตกลงความร่วมมือ หนังสือข้อตกลงความร่วมมือ

ผู้จดัท า  ...................................................
         (ต าแหน่ง ............................................)

ผู้ควบคุม ........นางสาวสุลาวัลย ์ พันธ์ศรี........... อาจารยอ์นันตชัย  เอกะ

      (ต าแหน่ง ....หัวหน้าส านักงาน....)

การปฎิบตัิงานทัว่ไป การตดัสนิใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จุดเช่ือมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k

หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น

ประสานงานกับหน่วยงานที่ส่ง
หนังสือความร่วมมือ

จัดท าหนังสือส ารวจความ
ต้องการสร้างความร่วมมือ

เสนอผู้อ านวยการ

จัดท าเอกสารร่างข้อตกลงความ
ร่วมมือ

ส่งเอกสารให้หน่วยงานเป้าหมาย

พิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน

ถูกต้อง

แก้ไข

พิจารณาลง
นาม

ส่งเอกสารให้นิติกร กอง
บริหารงานบุคคลตรวจสอบ

เสนอผู้อ านวยการ

จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง
ข้อตกลงความร่วมมือ

ประสานงานเพ่ือก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ลงนามข้อตกลงความ

ร่วมมือ

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

สิ้นสุด
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก จัดท ำปฏิทินด ำเนินงำนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือกัน  
ชื่อ ..........................-.................. นำมสกุล ................-......................   รหสัเอกสำร  WI - AC - CC - OC 

งำนควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน กิจกรรมหลัก จัดท ำปฏิทินด ำเนินงำนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนที่มี
ข้อตกลงควำมร่วมมือกัน 
ผู้บังคับบัญชำ ระดับฝ่ำย ชื่อ ..............-................ นำมสกุล .............-...............  ต ำแหน่ง ............-................. 
แก้ไขครั้งที่ ................................... วันที่แก้ไข ............................. วันประกำศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพื่อก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ของกำรท ำงำนควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน 
     1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบขอบเขตหน้ำที่ของงำนได้ชัดเจน  
  

2. ขอบเขตงำน  
ครอบคลุมกำรสร้ำงควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รำยละเอียด)  
    3.1 ส ำรวจควำมต้องกำรจัดกิจกรรมร่วมกันของหน่วยงำนที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือกัน  
    3.2 จัดท ำปฏิทินจัดกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงำนที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือกัน 
 1) จัดท ำ (ร่ำง) ปฏิทินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือกัน 
 2) เสนอ (ร่ำง) ปฏิทินกิจกรรมฯ ให้ผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำ 
 3) จัดประชุมเสนอ (ร่ำง) ปฏิทินกิจกรรมให้คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯพิจำรณำ 
 4) จัดประชุมเพื่อเสนอปฏิทินกิจกรรมฯ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือ  
    3.3 ส่งปฏิทินจัดกิจกรรมให้กับหน่วยงำนที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือ       

4. ผังกำรด ำเนินกำร (Flow Chart) (เขียนอธิบำยกิจกรรมรอง / รำยละเอียด) 
 
     

ดังเอกสำรแนบ (Flow Chart) 

 

 

5. กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน หน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำนภำยนอก 4 หน่วยงำน  

6. ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด จ ำนวน 30 นำที/ 1 ชัว่โมง/ 2 วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ ำนวน ........................................  
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นำงสำวสุลำวัลย์  พันธ์ศรี           นำงสำวจินต์จิรำ  บุญชูตระกูล                       นำยอนันตชัย   เอกะ  
ต ำแหน่ง   หัวหน้ำส ำนักงำน    ต ำแหน่ง นำงสำวจินต์จิรำ บญุชูตระกูล     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
            ผู้จัดท ำ                     ผู้ควบคุม                                              ผู้อนุมัต ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เจา้หน้าที่ฝ่ายวิจยั เผยแพร่ 
และความร่วมมือทาง

ศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้าส านักงาน

ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ/รอง
ผู้อ านวยการฯ)

นาที ชม. วัน

1
ส ารวจความต้องการจดักจิกรรมร่วมกนัของ
หน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือกนั

1 ร่างปฏิทินกจิกรรม ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

2
จดัท า (ร่าง) ปฏิทินกจิกรรมร่วมกบั
หน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือกนั

1 ร่างปฏิทินกจิกรรม ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

3
เสนอ (ร่าง) ปฏิทินกจิกรรมฯ ให้
ผู้อ านวยการพจิารณา

5 ร่างปฏิทินกจิกรรม ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

4
จดัประชุมเสนอ (ร่าง) ปฏิทินกจิกรรมให้
คณะกรรมการประจ าส านักฯพจิารณา

3 ปฏิทินกจิกรรม ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

5
จดัประชุมเพื่อเสนอปฏิทินกจิกรรมฯ 
ร่วมกบัหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ

3 1 ปฏิทินกจิกรรม ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

6
ส่งปฏิทินจดักจิกรรมให้กบัหน่วยงานที่มี
ข้อตกลงความร่วมมือ

30 ปฏิทินกจิกรรม ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

30 1 2

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวม
ใน 1 ปี            ผู้ควบคุม  อาจารย์จินต์จิรา  บุญชตูระกลู
 2.  ก าหนดให้ 1 วัน = 7  ชั่วโมงท าการ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฯ

 3.  ก าหนดให้ 1 คน ท างาน 230 วัน/ปี 
 ผู้อนุมัติ  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....วิจัย เผยแพร่ และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม งาน....ความร่วมมือองค์กรและหน่วยงาน กิจกรรมหลัก ..จัดท าปฏิทินด าเนินงานกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือกัน....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครัง้ ......2......วัน......1...... ช่ัวโมง......30.......นาที

ขั้นตอน กจิกรรมรอง

รายละเอยีด (งานที่สัมพนัธ์) เวลา

เอกสารที่เกีย่วข้อง (รหสั) จดุควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์หน่วยงานที่มีข้อตกลงร่วมกนั คณะกรรมการ

รวม ตัวช้ีวัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม

ผู้จัดท า  ...................................................
         (ต าแหน่ง ............................................)

ผู้ควบคุม ........นางสาวสุลาวัลย์  พนัธ์ศรี........... อาจารย์อนันตชยั  เอกะ

      (ต าแหน่ง ....หัวหน้าส านักงาน....)

การปฎิบติังานทัว่ไป การตัดสินใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดัชนีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

จัดท ำ (ร่ำง) ปฏิทินกิจกรรม

เสนอผู้บริหำร

ส่งปฏิทินจัดกิจกรรมให้กับหน่วยงำน
ที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือ

เริ่มต้น

ส ำรวจควำมต้องกำรของ
หน่วยงำนที่มีข้อตกลง

ร่วมกัน

จัดประชุมเสนอปฏิทิน

พิจำรณำ
อนุมัติ

พิจำรณำอนุมัติ

แก้ไข

ถูกต้อง

ถูกต้อง

แก้ไข

สิ้นสุด
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมตำมปฏิทินด ำเนินงำน 
ชื่อ ..........................-......................... นำมสกุล ................-......................   รหัสเอกสำร  WI - AC - CC - OC  
งำน ควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน   กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมตำมปฏิทินด ำเนินงำน  
ผู้บังคับบัญชำ ระดับฝ่ำย ชื่อ ..............-........... นำมสกุล ...............-............  ต ำแหน่ง .................-................. 
แก้ไขครั้งที่ ............................ วันที่แก้ไข ...... ............................ วนัประกำศใช้ .......................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพื่อก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ของกำรท ำงำนควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน 
     1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบขอบเขตหน้ำที่ของงำนได้ชัดเจน  
  

2. ขอบเขตงำน  
ครอบคลุมกำรสร้ำงควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

     
3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รำยละเอียด)  
    3.1 ประชุมเพื่อมอบหมำยหน้ำที่ในแต่ละกิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือ 
    3.2 เตรียมกำรด ำเนินงำน 
    3.3 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
    3.4 จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรจัดกิจกรรม 
      

4. ผังกำรด ำเนินกำร (Flow Chart) (เขียนอธิบำยกิจกรรมรอง / รำยละเอียด) 
 
 
 
    ดังเอกสำรแนบ (Flow Chart)  

 

5. กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน หน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำนภำยนอก 4 หน่วยงำน  

6. ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด จ ำนวน - นำท/ี 3 ชั่วโมง/ 4 วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ ำนวน ........................................  

 

นำงสำวสุลำวัลย์  พันธ์ศรี           นำงสำวจินต์จิรำ  บุญชูตระกูล                       นำยอนันตชัย   เอกะ  
ต ำแหน่ง   หัวหน้ำส ำนักงำน    ต ำแหน่ง นำงสำวจินต์จิรำ บญุชูตระกูล     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
            ผู้จัดท ำ                     ผู้ควบคุม                                              ผู้อนุมัต ิ  
 



เจา้หน้าที่ฝ่ายวจิยั เผยแพร่ 
และความร่วมมือทาง

ศิลปวฒันธรรม
หัวหน้าส านักงาน

ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ/รอง
ผู้อ านวยการฯ)

นาที ชม. วนั

1
ประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่ในแต่ละ
กจิกรรมร่วมกบัหน่วยงานที่มีข้อตกลงความ
ร่วมมือ

3 1 ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

2 เตรียมการด าเนินงาน 3 1 ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

3 ด าเนินการจดักจิกรรม 6 ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

4 จดัท ารายงานสรุปผลการจดักจิกรรม 5 รายงานสรุปผลการจดักจิกรรม ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

0 3 4

หมายเหตุ
           ผู้ควบคุม  อาจารยจ์ินต์จิรา  บุญชตูระกลู

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฯ

 ผู้อนุมัติ  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวฒันธรรม

รวม ตัวชี้วัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

รายงานสรปุผลการจัดกิจกรรม รายงานสรปุผลการจัดกิจกรรม

ผู้จัดท า  ...................................................
         (ต าแหน่ง ............................................)

ผู้ควบคุม ........นางสาวสุลาวลัย ์ พนัธศ์รี........... อาจารยอ์นันตชยั  เอกะ

      (ต าแหน่ง ....หัวหน้าส านักงาน....)

คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย.....วิจัย เผยแพร่ และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม งาน....ความร่วมมือองค์กรและหน่วยงาน กิจกรรมหลัก ..จัดกิจกรรมตามปฏิทินด าเนินงาน ....        ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบตัิงาน/หน่วย/ ครัง้ ......4......วัน......4...... ชั่วโมง......-.......นาที

ขั้นตอน กจิกรรมรอง

รายละเอยีด (งานที่สัมพนัธ)์ เวลา

เอกสารที่เกีย่วข้อง (รหสั) จดุควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

การปฎิบติังานทัว่ไป การตดัสินใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เตรียมการด าเนินงาน

เริ่มต้น

ประชุมเพื่อมอบหมาย

ด าเนินการจัดกจิกรรม

สิ้นสุด

ด าเนินการจัดกจิกรรม
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมปฏทิินและแผนสร้ำงควำมร่วมมือ 
ชื่อ .......................-.................... นำมสกุล ................-..................   รหสัเอกสำร  WI - AC - CC - OC 

งำน ควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน  กิจกรรมหลัก ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมปฏิทินและแผนสร้ำง
ควำมร่วมมือ 
ผู้บังคับบัญชำ ระดับฝ่ำย ชื่อ .............-............... นำมสกุล .............-..............  ต ำแหน่ง .................-................. 
แก้ไขครั้งที่ ....................................... วันที่แก้ไข ..................................... วันประกำศใช้ ....................................  
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพื่อก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ของกำรท ำงำนควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน 
     1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบขอบเขตหน้ำที่ของงำนได้ชัดเจน  
  

2. ขอบเขตงำน  
ครอบคลุมกำรสร้ำงควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รำยละเอียด)  
    3.1 ก ำหนดแบบฟอร์มกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมปฏิทิน 
    3.2 จัดท ำหนังสือเพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมปฏิทินและแผนสร้ำงควำมร่วมมือ 
    3.3 รวบรวมผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมปฏิทินและแผนสร้ำงควำมร่วมมือ 
    3.4 วิเครำะห์ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมปฏิทินและแผนสร้ำงควำมร่วมมือ 
    3.5 จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมปฏิทินและแผนสร้ำงควำมร่วมมือ 
    3.6 จัดประชุมเพื่อพิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมปฏิทินและแผนสร้ำงควำมร่วมมือ  
     

4. ผังกำรด ำเนินกำร (Flow Chart) (เขียนอธิบำยกิจกรรมรอง / รำยละเอียด) 
 
 
    ดังเอกสำรแนบ (Flow Chart)  

 

5. กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน หน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำนภำยนอก 4 หน่วยงำน  

6. ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด จ ำนวน 15 นำที/ 5 ชัว่โมง/ 2 วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ ำนวน ........................................  

 
นำงสำวสุลำวัลย์  พันธ์ศรี           นำงสำวจินต์จิรำ  บุญชูตระกูล                       นำยอนันตชัย   เอกะ  
ต ำแหน่ง   หัวหน้ำส ำนักงำน    ต ำแหน่ง นำงสำวจินต์จิรำ บญุชูตระกูล     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
            ผู้จัดท ำ                     ผู้ควบคุม                                              ผู้อนุมัต ิ  



เจา้หน้าท่ีฝ่ายวิจยั เผยแพร่ 
และความร่วมมือทาง

ศิลปวัฒนธรรม
หวัหน้าส านักงาน

ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ/รอง
ผู้อ านวยการฯ)

นาที ชม. วัน

1
ก าหนดแบบฟอร์มการติดตามการด าเนินงาน

ตามปฏิทิน
3 ปฏิทินกจิกรรม ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

2
จดัท าหนังสือเพื่อติดตามการด าเนินงานตาม

ปฏิทินและแผนสร้างความร่วมมือ
15 ปฏิทินกจิกรรม ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

3
รวบรวมผลการติดตามการด าเนินงานตาม

ปฏิทินและแผนสร้างความร่วมมือ
1 ปฏิทินกจิกรรม ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

4
วิเคราะหผ์ลการติดตามการด าเนินงานตาม

ปฏิทินและแผนสร้างความร่วมมือ
5 ปฏิทินกจิกรรม ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

5
จดัท ารายงานสรุปผลการติดตามการ

ด าเนินงานตามปฏิทินและแผนสร้างความ
ร่วมมือ

1 ปฏิทินกจิกรรม ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

6
จดัประชุมเพื่อพิจารณารายงานสรุปผลการ
ติดตามการด าเนินงานตามปฏิทินและแผน

สร้างความร่วมมือ
3

รายงานสรุปผลการติดตาม
การด าเนินงานตามปฏิทิน

ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

15 5 2

หมายเหตุ
           ผู้ควบคุม  อาจารย์จินต์จิรา  บุญชูตระกลู

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฯ

 ผู้อนุมัติ  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม

รวม ตัวช้ีวัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

การด าเนินงานตามปฏิทิน การด าเนินงานตามปฏิทิน

ผู้จัดท า  ...................................................
         (ต าแหน่ง ............................................)

ผู้ควบคุม ........นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี........... อาจารย์อนันตชัย  เอกะ

      (ต าแหน่ง ....หัวหน้าส านักงาน....)

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....วิจัย เผยแพร่ และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม งาน....ความร่วมมือองค์กรและหน่วยงาน กิจกรรมหลัก ติดตามผลการด าเนินงานตามปฏิทินและแผนสร้างความร่วมมือ         ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......2......วัน......5...... ช่ัวโมง......15.......นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง

รายละเอียด (งานท่ีสัมพันธ์) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหสั) จดุควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การปฎิบัติงานทั่วไป การตดัสินใจเร่ิมต้น / สิน้สุด คูม่ือปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเช่ือมโยง การส่ือสาร สายงานหลัก สายงานย้อนกลับ สายงานไปและกลับ

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

รวบรวมผล

วิเคราะห์ผล

เริ่มต้น

ก าหนดแบบฟอร์ม

ท าสรุปรายงานผล

สิ้นสุด

จัดประชุมสรุปรายงานผล

จัดท าหนังสือเพ่ือติดตามการ
ด าเนินงาน
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก ประเมินผลควำมส ำเร็จตำมแผนสร้ำงควำมร่วมมือ 
ชื่อ ..........................-..................... นำมสกุล ................-.................   รหัสเอกสำร  WI - AC - CC - OC 

งำน ควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน  กิจกรรมหลัก ประเมินผลควำมส ำเร็จตำมแผนสร้ำงควำมร่วมมอื 
ผู้บังคับบัญชำ ระดับฝ่ำย ชื่อ ...............-........... นำมสกุล ..............-................  ต ำแหน่ง ............-................. 
แก้ไขครั้งที่ ................................ วันที่แก้ไข ........................................ วันประกำศใช้ ............ ........................ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพื่อก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ของกำรท ำงำนควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน 
     1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบขอบเขตหน้ำที่ของงำนได้ชัดเจน  
  

2. ขอบเขตงำน  
ครอบคลุมกำรสร้ำงควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

     
3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รำยละเอียด)  
    3.1 วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำมตำมวัตถุประสงค์ของแผนสร้ำงควำมร่วมมือ 
    3.2 จัดท ำรำยงำนสรุปผลประเมินควำมส ำเร็จตำมแผนสร้ำงควำมร่วมมือ    
    3.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อรำยงำนสรุปผลประเมินควำมส ำเร็จตำมแผนสร้ำงควำมร่วมมือ 
          

4. ผังกำรด ำเนินกำร (Flow Chart) (เขียนอธิบำยกิจกรรมรอง / รำยละเอียด) 
 
 
    ดังเอกสำรแนบ (Flow Chart)  

 

 

5. กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน หน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำนภำยนอก 4 หน่วยงำน  

6. ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด จ ำนวน - นำท/ี 3 ชั่วโมง/ 4 วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ ำนวน ........................................  

 

นำงสำวสุลำวัลย์  พันธ์ศรี           นำงสำวจินต์จิรำ  บุญชูตระกูล                       นำยอนันตชัย   เอกะ  
ต ำแหน่ง   หัวหน้ำส ำนักงำน    ต ำแหน่ง นำงสำวจินต์จิรำ บญุชูตระกูล     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
            ผู้จัดท ำ                     ผู้ควบคุม                                              ผู้อนุมัต ิ  
 
 



เจา้หน้าท่ีฝ่ายวิจยั เผยแพร่ 
และความร่วมมือทาง

ศิลปวัฒนธรรม
หวัหน้าส านักงาน

ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ/รอง
ผู้อ านวยการฯ)

นาที ชม. วัน

1
วิเคราะหผ์ลการด าเนินงามตามวัตถุประสงค์

ของแผนสร้างความร่วมมือ
1 แผนสร้างความร่วมมือ ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

2
จดัท ารายงานสรุปผลประเมินความส าเร็จ

ตามแผนสร้างความร่วมมือ
2

รายงานสรุปผลประเมิน
ความส าเร็จตามแผนสร้าง

ความร่วมมือ
ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

3
จดัประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ

รายงานสรุปผลประเมินความส าเร็จตามแผน
สร้างความร่วมมือ

2
รายงานสรุปผลประเมิน

ความส าเร็จตามแผนสร้าง
ความร่วมมือ

ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

0 3 4

หมายเหตุ
           ผู้ควบคุม  อาจารย์จินต์จิรา  บุญชูตระกลู

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฯ

 ผู้อนุมัติ  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....วิจัย เผยแพร่ และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม งาน....ความร่วมมือองค์กรและหน่วยงาน  กิจกรรมหลัก ประเมินผลความส าเร็จตามแผนสร้างความร่วมมือ         ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......4......วัน......3...... ช่ัวโมง......-.......นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง

รายละเอียด (งานท่ีสัมพันธ์) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหสั) จดุควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

รวม ตัวช้ีวัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ผลประเมินความส าเรจ็ตามแผน
สรา้งความรว่มมือ

ผลประเมินความส าเรจ็ตาม
แผนสรา้งความรว่มมือ

ผู้จัดท า  ...................................................
         (ต าแหน่ง ............................................)

ผู้ควบคุม ........นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี........... อาจารย์อนันตชัย  เอกะ

      (ต าแหน่ง ....หัวหน้าส านักงาน....)

การปฎิบัติงานทั่วไป การตดัสินใจเร่ิมต้น / สิน้สุด คูม่ือปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเช่ือมโยง การส่ือสาร สายงานหลัก สายงานย้อนกลับ สายงานไปและกลับ

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ท ำรำยงำนสรุปผล

เริ่มต้น

วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

สิ้นสุด

จัดประชุมสรุปรำยงำนผล
ควำมส ำเร็จ
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก จัดท ำแผนปรับปรุงกำรสร้ำงควำมร่วมมือ 
ชื่อ .....................-.................... นำมสกุล ................-......................   รหัสเอกสำร  WI - AC - CC - OC  

งำน ควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน   กิจกรรมหลัก จัดท ำแผนปรับปรุงกำรสร้ำงควำมร่วมมือ 
ผู้บังคับบัญชำ ระดับฝ่ำย ชื่อ ................-............. นำมสกุล ............-.............  ต ำแหน่ง ............-................. 
แก้ไขครั้งที่ ...................................... วนัท่ีแก้ไข ................................ วนัประกำศใช้ .................................... 
...... 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพื่อก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ของกำรท ำงำนควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำน 
     1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบขอบเขตหน้ำที่ของงำนได้ชัดเจน  
  

2. ขอบเขตงำน  
ครอบคลุมกำรสร้ำงควำมร่วมมือองค์กรและหน่วยงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

     
3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รำยละเอียด)  
    3.1 วิเครำะห์ผลกำรประเมินและก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุง 
    3.2 น ำแนวทำงมำจัดท ำแผนปรับปรุงกำรสร้ำงควำมร่วมมือของปีถัดไป 
    3.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ เพื่อพิจำรณำเห็นชอบแผนปรับปรุงกำรสร้ำงควำมร่วมมือของปีถัดไป 

        

4. ผังกำรด ำเนินกำร (Flow Chart) (เขียนอธิบำยกิจกรรมรอง / รำยละเอียด) 
 
 
 
    ดังเอกสำรแนบ (Flow Chart)  

 

 

5. กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน หน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำนภำยนอก 4 หน่วยงำน  

6. ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด จ ำนวน - นำท/ี 6 ชั่วโมง/ 1 วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ ำนวน ........................................  

 

นำงสำวสุลำวัลย์  พันธ์ศรี           นำงสำวจินต์จิรำ  บุญชูตระกูล                       นำยอนันตชัย   เอกะ  
ต ำแหน่ง   หัวหน้ำส ำนักงำน    ต ำแหน่ง นำงสำวจินต์จิรำ บญุชูตระกูล     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
            ผู้จัดท ำ                     ผู้ควบคุม                                              ผู้อนุมัต ิ  



ผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการ
เจา้หน้าท่ีฝ่ายวิจยั เผยแพร่ 

และความร่วมมือทาง
ศิลปวัฒนธรรม

หวัหน้าส านักงาน
ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ/รอง

ผู้อ านวยการฯ)
นาที ชม. วัน

1
วิเคราะหผ์ลการประเมินและก าหนดแนว

ทางการปรับปรุง
3

แผนปรับปรุงการสร้างความ
ร่วมมือ

ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

2
น าแนวทางมาจดัท าแผนปรับปรุงการสร้าง

ความร่วมมือของปถีัดไป
1

แผนปรับปรุงการสร้างความ
ร่วมมือ

ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

3
จดัประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ เพื่อ

พิจารณาเหน็ชอบแผนปรับปรุงการสร้าง
ความร่วมมือของปถีัดไป

3
รายงานการประชุมม

คณะกรรมการประจ าส านักฯ
ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 ความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล

0 6 1

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน
 1 ปี            ผู้ควบคุม  อาจารย์จินต์จิรา  บุญชูตระกลู
 2.  ก าหนดให ้1 วัน = 7  ช่ัวโมงท าการ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฯ

 3.  ก าหนดให ้1 คน ท างาน 230 วัน/ป ี
 ผู้อนุมัติ  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม

รวม ตัวช้ีวัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

แผนปรบัปรงุการสรา้งความรว่มมือ แผนปรบัปรงุการสรา้งความ
รว่มมือ

ผู้จัดท า  ...................................................
         (ต าแหน่ง ............................................)

ผู้ควบคุม ........นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี........... อาจารย์อนันตชัย  เอกะ

      (ต าแหน่ง ....หัวหน้าส านักงาน....)

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....วิจัย เผยแพร่ และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม งาน ความร่วมมือองค์กรและหน่วยงาน กิจกรรมหลัก จัดท าแผนปรับปรุงการสร้างความร่วมมือ          ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......1......วัน......6...... ช่ัวโมง......-.......นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง

รายละเอียด (งานท่ีสัมพันธ์) เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหสั) จดุควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การปฎิบัติงานทั่วไป การตดัสินใจเร่ิมต้น / สิน้สุด คูม่ือปฏิบัติงานWork Intrucion จุดเช่ือมโยง การส่ือสาร สายงานหลัก สายงานย้อนกลับ สายงานไปและกลับ

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

น ำแนวทำงมำปรับปรุง

เริ่มต้น

วิเครำะห์ผลกำรประเมิน

จัดประชุมคณะกรรมกำร

พิจำรณำอนุมัติ

แกไ้ข

ถกูตอ้ง
จัดท ำแผน ให่ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหำร

สิ้นสุด

ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะ
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ภำคผนวก ก 
 

 แบบฟอร์ม           
1. แบบฟอร์มใบพรรณนำหน้ำที่งำน Job Description (JD)     
2. แบบฟอร์มสรุปภำระงำน Job Description       
3. แบบฟอร์มสรุปภำระงำน-กรอบอัตรำก ำลัง 
4. แบบฟอร์มสรุปกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังและต ำแหน่งเพ่ิมใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 2559 - 

2562 
5. แบบฟอร์มกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Work Instruction  (WI)     
6. แบบฟอร์มมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน Standard Operating Procedure (SOP)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

   งาน ………………………………………………………………… 
ช่ือ .............................................................................. นามสกุล ......................................................................   รหัสเอกสาร  JD - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝ่าย .............................................................................งาน ..............................................................................   สรุปมีกิจกรรมหลัก ............................... กิจกรรม 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ .................................................................. นามสกุล ...........................................   ต าแหน่ง .............................................................. 
1. วัตถุประสงค ์

 1.1 .......................................................................................................................................................................................... 
     1.2 .......................................................................................................................................................................................... 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 2.1.1        
 2.1.2        

รวม     
2.2 2.2.1        
 2.2.2        

รวม     
รวมระยะเวลาทั้งหมด     

3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 

3.1   
3.2   
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ท างาน 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน ............ นาที/ ................ ช่ัวโมง/ ................. วัน 

 

 ลงนาม .................................................................             ลงนาม .....................................................................   ลงนาม ...................................................................... 
ต าแหน่ง ................................................................    ต าแหน่ง ................................................................    ต าแหน่ง ..................................................................... 
             ผู้จัดท า                      ผู้ควบคุม                                                                       ผู้อนุมัต ิ 

รหั
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น่ว
ยง

าน
 EN
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น 
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 

 
ชื่อ .............................................................. นามสกุล ................................................. .................................. 
ฝ่าย ..................................................... ต าแหน่ง .......................................................... ................................. 
หน่วยงาน ................................................................. .......................................................................................  
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. งาน ................................................................................ 
 1.1 กิจกรรมหลัก ..................................................................................................... ................................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน 
 1.2 กิจกรรมหลัก 
..........................................................................................................................................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน 
 

2. งาน ...................................................................... .......... 
 2.1 กิจกรรมหลัก .................................................................................... .................................................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน 
 2.2 กิจกรรมหลัก 
............................................................................................................................. ............  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน 
 
 

3. งาน ............................................................................ 
 3.1 กิจกรรมหลัก 
............................................................................................................................. ..............  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน 
 3.2 กิจกรรมหลัก 
..........................................................................................................................................  
 ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน 
 
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  จ านวน .......... นาที/ ......... ชั่วโมง/ .......... วัน 
 
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 
ลงนาม .............................................          ลงนาม .........................................             ลงนาม ......................................... 
ต าแหน่ง .......................................       ต าแหน่ง ........................................    ต าแหน่ง ....................................... 
                  ผู้จัดท า                ผู้ควบคุม                                             ผู้อนุมัต ิ 



แบบฟอร์มสรุปภาระงาน-กรอบอัตราก าลัง  
 

ล าดับ ช่ือ - สกุล 
ระยะเวลาที่ใช้ (ปี) 

นาที ช่ัวโมง วัน 

      
      
      

รวมภาระงาน     
      



แบบฟอร์มสรุปการก าหนดกรอบอัตราก าลังและต าแหน่งเพ่ิมใหม่ฝ่ายวิจัย เผยแพร่ และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.2559 – 2562  
 

ล ำดับ หน่วยงำน ต ำแหน่ง ระดับ 
จ ำนวน
บุคลำกรที่
พ่ึงม ี

บุคลำกรที่มีอยู่ปัจจุบัน ต ำแหน่งเพ่ิมใหม่ 

ข้ำรำช 
กำร 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำน
ประจ ำ 

พนักงำน
รำชกำร 

พนักงำน
ชั่วครำว รวม เพ่ิม ลด 

เพ่ิมในปี 

2559 2560 2561 2562 

                 

รวม              

                       หมายเหตุ                

 1. ภาระงานที่ค านวณได้ทั้งหมด ......../………. = .......... คน (....... คน)            

   2.  จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ปจัจบุัน ทั้งหมด...........คน       



 

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก ......................................................... 
ชื่อ ................................................... นามสกุล ........................................   รหัสเอกสาร  WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ 
งาน .......................................................................... กิจกรรมหลัก ................................................................................................  
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล .......................................  ต า แหหนงง ................................. ... 
แหก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แหก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 ............................................... ................................................................................... 
    1.2 ......................................................................................................................... ......... 
 

2. ขอบเขตงาน 
    2.1 .................................................................................................................................. 
    2.2 ......................................................................................................................... ......... 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 ......................................................................................................................... ......... 
    3.2 ......................................................................................................................... ......... 
     
 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หนงวยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ........................................  

 

 

ลงนาม ..................................................   ลงนาม ......................................................   ลงนาม .............................................. 
ต าแหหนงง ..............................................    ต าแหหนงง .....................................................  ต าแหหนงง ............................................. 
             ผู้จัดท า               ผู้ควบคุม                                           ผู้อนุมัต ิ
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 

SOP .................................................................. 

ชื่อ ............................................................ นามสกุล .................................................... รหัสเอกสาร  SOP - _ _ - _ _ - _ _  
ฝ่าย ................................................................................งาน ..................................................................... .....................................    
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล .......................................  ต า แหหนงง .................................... 
แหก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แหก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 .................................................................................................................................. 
    1.2 ......................................................................................................................... ......... 
 

2. ขอบเขตงาน 
    2.1 ......................................................................................................................... ......... 
    2.2 ............................................................................................................. ..................... 
 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้นๆ 
 3.1 ......................................................................................... ................................................................................................  
 3.2 ............................................................................................................................. ............................................................ 
 

4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หนงวยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ........................................  

 

 

 

ลงนาม ..................................................   ลงนาม ......................................................   ลงนาม .............................................. 
ต าแหหนงง ..............................................    ต าแหหนงง .....................................................  ต าแหหนงง ............................................. 
             ผู้จัดท า               ผู้ควบคุม                                           ผู้อนุมัต ิ
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ภำคผนวก ข 
 

คณะผู้จัดท ำ  
1. นำงสำวสุลำวัลย์   พันธ์ศรี  หัวหน้ำส ำนักงำน   

2. นำยชนะภพ   วัณณโอฬำร  ภัณฑำรักษ์   
3. นำงสำววณิชยำ   บุษบงส์  ภัณฑำรักษ์   
4. นำงสำววิมลฉัตร์  เลิศคชสีห์ ภัณฑำรักษ์    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


