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สารผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

   

  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
สวนสุนันทำ ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย มีภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม และตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์  ทั้งนี้ 
บุคลำกรสำยสนับสนุนเป็นส่วนส ำคัญยิ่งในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อสนองตอบพันธกิจของมหำวิทยำลัย
ให้สำมำรถทัดเทียมกับหน่วยงำนอื่นและสำมำรถแข่งขัน  

มหำวิทยำลัยได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลให้มี
ควำมสอดคล้องกับภำรกิจในปัจจุบัน โดยกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรงำนบุคคล  
 เพื่อก ำหนดโครงสร้ำงตำมภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ท ำกำรวิเครำะห์ภำระงำนเพื่อก ำหนดต ำแหน่ง 
ให้สอดคล้องกับพันธกิจ เพื่อก ำหนดเป็นกรอบอัตรำก ำลังของหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน และ  
มีควำมเสมอภำคในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และเป็นมำตรฐำนในกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังของหน่วยงำน
ต่อไปในอนำคต  

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีกำรทบทวนโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำนภำยในตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย โดยบุคลำกรสำยสนับสนุนได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดขอบข่ำยงำนในแต่ละต ำแหน่ง 
และร่วมกันก ำหนดรำยละเอียดต่ำงๆ  เพื่อให้ ได้มำซึ่ งข้อมูลประกอบกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง 
ให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับภำระงำนที่ปฏิบัติจริง  ทั้งนี้  ข้อมูลในกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังดังกล่ำว
ถึ งแม้จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เท่ ำที่ ควรแต่ก็สำมำรถที่ จะใช้ เป็นแนวทำงในกำรด ำ เนินกำรจัดท ำ  
กรอบโครงสร้ำงของหน่วยงำนได้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังในระดับ
มหำวิทยำลัยต่อไปในอนำคต   

 

 

 

 

                       (อาจารย์อนันตชัย  เอกะ)    
                                         ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม    
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 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนสนับสนุนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีภำระหน้ำที่
ตำมพระรำชบัญญัติ คือ “ทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณค่ำ ควำมส ำนึก 
และควำมภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชำติ” โดยมีภำรกิจหลักตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พ.ศ. 2545 และนโยบำยของมหำวิทยำลัย ตำมพันธกิจหลักของหน่วยงำน ได้แก่ 
 1. อนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์สู่สำกล 
 2. ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
 3. พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐำนของผลงำนวิจัย 
 ทรัพยำกรบุคคล เป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญที่สุดในกำรพัฒนำประเทศ กำรด ำเนินกำรของส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรมในด้ำนต่ำง ๆ จะด ำเนินกำรไปได้ด้วยดีก็ต้องอำศัยก ำลังคนที่มีคุณภำพ และได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงดี ด้วยเหตุนี้จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องพัฒนำก ำลังคนทั้งในเชิงปริมำณ และคุณภำพ  ทั้งนี้ 
สัดส่วนของบุคลำกรที่เพียงพอต่อกำรให้บริกำรถือเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ เป็น
มหำวิทยำลัยคุณภำพชั้นน ำ ช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับท้องถิ่น และประเทศชำติ ดังนั้น 
ภำรกิจของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะประสบผลส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำยของรัฐและพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ก็ต่อเมื่อส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีก ำลังคนที่มีประสิทธิภำพ และเพียงพอ
เหมำะสม 
 
 
 
                        ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

       มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  
                29 ตุลำคม 2558  
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 ส่วนที่ 1 ประวัติ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 

 พื้นที่เดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสวนดุสิตเขตพระราชฐาน
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเป็น สวนป่าส าหรับเสด็จ
ประพาสเพื่อส าราญพระอิริยาบถและเป็นที่อาศัยในภายหน้า ส าหรับพระมเหสี พระราชธิดา และเจ้าจอม     
เมื่อสิ้นรัชกาลของพระองค์ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “สวนสุนันทา”  
 พ.ศ. 2480 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์
ด าริที่จะให้เป็นที่พักอาศัยของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่คณะรัฐมนตรีลง
มติให้ใช้สถานที่นี้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาของรัฐ กระทรวงธรรมการจึงได้จัดตั้งให้เป็นสถานศึกษา
ส าหรับกุลสตรีชื่อโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2480  และได้พัฒนาด้านการศึกษา
อย่างต่อเนื่องเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ตามล าดับ  
 ในปี พ.ศ. 2523 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดตั้งขึ้นอย่าง ไม่เป็น
ทางการ โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ตามประกาศที่ ศธ 1303/ว 
2807 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ได้เปิดท าการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2523  ณ อาคาร
สายสุทธานภดล ซึ่งเป็นต าหนักของพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช ปดิวรัดา พระอัครชายา
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมจนเป็นที่
รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
 ต่อมา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยราชการเทียบเท่าคณะวิชา เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม พ.ศ. 2530  และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
พระราชทานเกียรติอย่างสูงแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยการเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเป็น
ประธานเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2533 
 ปี พ.ศ. 2536 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ได้ เสด็จมาทรงเปิดงานนิทรรศการงานเฉลิม             
พระเกียรติ 130 พรรษาพระวิมาดาเธอฯ  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2548 ได้มีการ
บูรณะปฏิสังขรณ์ต าหนักครั้ งใหญ่จนแล้วเสร็จ และได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
 ปี พ.ศ. 2549  ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร ได้เสด็จมาเยี่ยมชมต าหนักพระวิมาดาเธอฯ และศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 เป็นการส่วนพระองค์ 
 ต่อมาในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จ               
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  เสด็จมา
ทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์” และทรงเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา”               
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสนี้ได้ทรงเปิดนิทรรศการ “ภาพเขียนสีน้ าโดยคุณข้าหลวงใน                 
พระวิมาดาเธอฯ” บนศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีภาระหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติ คือ “ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก 



2 
 

และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ” โดยมีภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2545 และนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน ได้แก ่
 1. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์สู่สากล 
 2. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
 3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัย 
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ส่วนที่ 2 โครงสร้ำง  
2.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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2.2 โครงสรำ้งภำระงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม   
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ส่วนที่ 3 นิยำมหรือค ำจ ำกัดควำม  
 
1. ค ำบรรยำยลักษณะงำน หรือ ใบพรรณนำหน้ำที่งำน (Job Description) JD  

หมายถึง การระบุขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบงาน สามารถอธิบายขั้นตอน          
step-by-step ของกิจกรรมหลัก อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมรองได้ ระบุระยะเวลาในการท างานของแต่
ละขั้นตอนอย่างละเอียด พร้อมทั้งสามารถระบตุัวชี้วัดผลงานหลักได ้ 

2. คู่มือปฏิบัติงำน หรือ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Instruction) WI  
     หมายถึง การระบุงานที่ตนเองรับผิดชอบหรือมีหน้าที่ท า โดยน าหัวข้อมาจาก JD กิจกรรม

รอง มาเขียน flow chart ให้เห็นรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติในเชิงลึกของต าแหน่งงานประกอบด้วย ขั้นตอน 
เวลา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในต าแหน่งงานของตนได้อย่างถูกต้อง 

3. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Standard Operating Procedure) SOP  
     หมายถึง การท างานในภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้น ๆ โดยใช้อธิบายถึงงาน

หลักๆ ที่น ามาจาก WI ซึ่งต้องระบุวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นขั้นตอน step-by-step และ flow chart อย่าง
ละเอียดเพื่อให้เห็นกระบวนการและความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่น ๆ รวมไปถึงเวลาในการท างานทั้งหมดโดยการ
ปฏิบัตติามมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ส่วนที่ 4 กรอบภำระงำนและกรอบอัตรำก ำลังประจ ำปี 2559 - 2562 
 

4.1 กรอบภำระงำน 

ภาระงานตามโครงสร้าง      ส านักศิลปะและวัฒนธรรม     มีทั้งหมด     4     ฝ่าย ดังนี้ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 
3. ฝ่ายอนุรักษ์ พฒันา และท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. ฝ่ายวิจัย เผยแพร ่และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม 

1. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีทัง้หมด 7 งาน ประกอบด้วย 
 1. งานธุรการและสารบรรณ  มีทั้งหมด 13 กิจกรรมหลัก   
       1.1 การออกเลขที่รับเอกสารภายนอก-ภายใน (กระดาษ) 
       1.2 การออกเลขที่รับเอกสารใน ระบบ e-office 
  1.3 ร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ (หนังสือราชการ/ค าสั่ง/ในระบบ e-office) 
  1.4 การออกเลขที่ส่งเอกสารในระบบ e-office 
  1.5 จัดท าซอง 
  1.6 จัดเก็บส าเนาเอกสาร 
  1.7 การสืบค้นและติดตามเอกสาร (ในระบบ e-office) 
  1.8 การรับ-ส่ง โทรสาร 
  1.9 การจองยานพาหนะ 
  1.10 แจ้งซ่อมผ่านระบบออนไลน์ 
  1.11 การจัดท าและส่งซองบริจาคปัจจัย 
  1.12 การจัดท าหนังสือขอบคุณพิธีบ าเพ็ญบุญ 
 1.13 การจัดท าใบอนุโมทนา 
 2. งานจัดประชุม มีทั้งหมด 4 กิจกรรมหลัก 
  2.1 จัดท าปฏิทินการประชุม 
  2.2 เตรียมการประชุม 
  2.3 จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
  2.4 สรุปรายงานการประชุม   
 3. งานบุคลากร มีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลกั 
 3.1 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 
 3.2 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 3.3 จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานสรุปผล 
 3.4 รายงานข้อมลูการปฏิบัติราชการ (การขาด/การลา) 
 3.5 ตรวจสอบการลงวันลาของบุคลากร (ลาพักผ่อน/ลาป่วย/ลากิจ) 
 3.6 สรุปการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันเสาร์ วันอาทิตย์ 
 3.7 บันทึกกิจกรรมการเข้ารว่ม/ การฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร 
 3.8 ตรวจสอบประวัติบุคลากร 
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 3.9 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ในระบบ ERP 
 4. งานพัสด ุมีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลัก 
 4.1 จัดหาพัสด ุ
 4.2 จัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา 
 4.3 บันทึกข้อมูลจัดซื้อ/จัดจา้งในระบบ EGP 
 4.4 บริหารวัสด ุ
 4.5 ควบคุมครภุัณฑ์และวัสดุคงทนถาวร 
 4.6 ให้บริการยืม – คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 4.7 ตรวจสอบครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรประจ าปีเพื่อด าเนินการจ าหน่าย 
 4.8 ตรวจสอบสัญญาเช่ารถ/สัญญาจ้าง 
 4.9 โอนครุภัณฑ ์
 5. งานการเงิน มีทั้งหมด 9 กจิกรรมหลัก 
 5.1 จัดท าสัญญายืมเงินทดรองราชการ 
 5.2 ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 5.3 เบิกจ่ายกรณีทั่วไปในระบบ ERP (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน  ค่าสาธารณูปโภค 
ค่ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทางไปราชการ) 
 5.4 เบิกจ่ายกรณีทั่วไปในระบบ ERP (ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/ ค่าจ้างช่ัวคราว/
เงินประจ าต าแหน่ง) 
 5.5 รับ-ส่งใบเสร็จรับเงิน 
 5.6 ควบคุมการเบิกจ่ายนอกระบบ ERP 
 5.7 จัดท าข้อมูลเงินเดือนของบุคลากรบรรจใุหม่ 
 5.8 จัดท ารายชื่อและสรุปยอดเจ้าภาพร่วมท าบุญ และรับบริจาคผู้ร่วมท าบุญ (งานโครงการ) 
 5.9 จัดเตรียมซองปัจจัย ซองใบปวารณา ส าหรับถวายพระ 
 6. งานประชาสัมพันธ ์มีทั้งหมด 14 กิจกรรมหลัก 
  6.1 จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ 
  6.2 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
  6.3 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
  6.4 จัดท าภาพข่าวเพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ ทาง E-office และ Facebook 
  6.5 จัดท าป้ายโปสเตอร ์
  6.6 จัดท าการ์ดเชิญ 
  6.7 จัดท าซอง 
  6.8 จัดท าแผ่นพับหรือใบปลิวรายละเอียดกิจกรรม 
  6.9 เผยแพร่ขา่วผ่านสื่อภายนอก 
  6.10 เผยแพรข่่าวผ่านสื่อออนไลน์ 
  6.11 จัดท าฐานข้อมูลงานประชาสัมพันธ์ 
  6.12 บันทึกภาพ 
  6.13 ให้บริการ One Stop Service 
  6.14 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ 
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 7. งานสารสนเทศ มีทั้งหมด 13 กจิกรรมหลัก 
  7.1 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
  7.2 เพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 
  7.3 ติดต้ังอุปกรณ์ใหม ่
  7.4 ตรวจสอบรายการซ่อมบ ารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ ์
  7.5 ซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร ์
  7.6 ซ่อมบ ารุงซอฟต์แวร ์
  7.7 งานติดตั้งระบบ Windows (OS) ส าหรับการบริการแหล่งเรียนรู ้

7.8 ติดต้ัง/ซ่อมบ ารุง/ซอร์ฟแวร์/ฮาร์ดแวร์/ส ารองข้อมูล/คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

7.9 งานบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (กรณีส่งซ่อม) 
7.10 ระบบเครือข่าย    

  7.11 ถ่ายวีดีโอ /ตัดต่อ /กราฟฟิก 
  7.12 จัดท าระบบบริการแหล่งเรียนรู้และพัฒนาระบบบริการแหล่งเรียนรู้ ของส านักศลิปะและ
วัฒนธรรม 
  7.13 ให้บริการยืม – คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ งานสารสนเทศและโสตฯ 
2. ฝ่ำยแผนงำน งบประมำณ และประกันคุณภำพ มีทั้งหมด 12 งาน ประกอบด้วย 
 1. งานแผนและงบประมาณ มีทั้งหมด 19 กิจกรรมหลัก   
      1.1 จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าป-ีงบรายได ้
      1.2 จัดท ารายละเอียดงบลงทุน 
      1.3 ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเร็จประจ าปี 
(งบประมาณแผ่นดิน) 
 1.4 จัดท าข้อมูลประกอบการช้ีแจงงบประมาณประจ าปี-งบแผ่นดิน 
 1.5 จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าป-ีงบแผ่นดิน 
 1.6 จัดท าโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 1.7 ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสียเพื่อก าหนดแผนการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
 1.8 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 1.9 จัดท าแผนยุทธศาสตร5์ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
 1.10 จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 1.11 จัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามค าขอต้ังงบประมาณ 
 1.12 จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
 1.13 บันทึกขอ้มูลค าขอต้ังงบประมาณในระบบ ERP 
 1.14 จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 1.15 การติดตามและรายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ 
 1.16 จัดประชุมเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี 
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 1.17 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือขา่ยแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบแนว ทางการด าเนินงาน การติดตาม และการใช้จ่ายงบประมาณตลอดปีงบประมาณ 
 1.18 เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินจากกองนโยบายและแผน 
 1.19 การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจ 
 2. งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ มีทั้งหมด 5 กิจกรรมหลกั 
 2.1 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 2.2 จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ ส าหรับทุกผลผลิต 
 2.3 จัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิตและวิเคราะห์ความคุ้มค่า
เสนอผู้บรหิาร 
 2.4 จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 2.5 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 3. งานบริหารความเสี่ยง มีทั้งหมด 14 กิจกรรมหลัก 
 3.1 จัดท าโครงการบริหารความเสี่ยง 
 3.2 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 3.3 จัดท านโยบายบริหารความเสี่ยง 
 3.4 จัดท าแนวทางและปฏิทินการบริหารความเสี่ยง 
 3.5 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทินการบริหารความเสี่ยง 
 3.6 จัดท าคูม่ือการบริหารความเสี่ยง 
 3.7 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับหน่วยงาน 
 3.8 จัดประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 3.9 ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 3.10 จัดท าเลม่รายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
 3.11 รายงานผลตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
 3.12 ประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 3.13 รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา  
ในตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องกับความสี่ยง 
 3.14 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
 4. งานควบคุมภายใน มีทั้งหมด 13 กิจกรรมหลัก   
      4.1 จัดท าโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 
      4.2 จัดท านโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 
      4.3 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 
 4.4 จัดท าแนวทางและปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 
 4.5 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทินพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 
 4.6 จัดประชมุชี้แจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 
 4.7 จัดท าคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 
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 4.8 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายในให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงาน 
 4.9 ติดตามและสรุปผลการพฒันา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน (ปย. 2) 
 4.10 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม
ภายในของหน่วยงาน 
 4.11 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 
 4.12 ประเมินกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 
 4.13 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 
 5. งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) มีทั้งหมด 6 กิจกรรมหลัก 
 5.1 รับนโยบายวาระส าคัญประจ าป ี(Agenda) 
 5.2 ก าหนดโครงการส าคัญประจ าปี (Agenda) 
 5.3 จัดท าโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 
 5.4 การติดตามการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ระดับหน่วยงาน 
 5.5 การติดตามการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ระดับหน่วยงาน 
 5.6 เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการด าเนินงานตามโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 
 6. งานประกันคุณภาพ มีทั้งหมด 30 กิจกรรมหลัก 
 6.1 จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 6.2 จัดท านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 6.4 จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 6.5 จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
 6.6 จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 6.7 จัดท าแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ีประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน 
 6.8 จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้กับ
บุคลากรในหนว่ยงาน 
 6.9 รับทราบแนวทางการด าเนินงานตามแผนผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 6.10 จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อถ่ายทอดแผนผลักดันการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 6.11 ติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานและรายงาน
ผลต่อกองนโยบายและแผนและเจ้าภาพตัวบ่งชี้ 
 6.12 จัดประชุมชี้แจงการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ให้กับ
บุคลากรในหนว่ยงาน 
 6.13 จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน 
 6.14 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับ
การตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 6.15 บันทึกข้อมลูลงในระบบ CHE QA ONLINE 
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 6.16 ก าหนดวันตรวจประเมินและสรรหาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงาน 
 6.17 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 
 6.18 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพในปีถัดไป 
 6.19 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน 
 6.20 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือขา่ยแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินงาน การติดตาม และการรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตลอดปีการศึกษา 
 6.21 ก าหนดแนวทางและเครื่องมือการด าเนินงานตัวบ่งชี้การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย 
 6.22 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานและติดตามผลการด าเนินงานตามบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ได้รับมอบหมาย 
 6.23 จัดประชุมคณะท างานและติดตามผลการด าเนินงานตามบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ: รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
 6.24 จัดท าแผนผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
 6.25 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนผลกัดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
หน่วยงาน 
 6.26 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ของหน่วยงาน 
 6.27 สรุปและรายงานผลด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย (หน่วยงานเจ้าภาพ) 
 6.28 จัดท าต้นแบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย และชี้แจงให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ 
 6.29 จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งช้ีที่ได้รับมอบหมาย 
 6.30 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
 7. งานพัฒนาเอกลักษณ์ มีทั้งหมด 7 กิจกรรมหลัก 
 7.1 จัดท านโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์ 
 7.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์ 
 7.3 จัดท าแผนการพัฒนาเอกลักษณ ์
 7.4 จัดท ารายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ 
 7.5 การติดตามการด าเนินงานโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับหน่วยงาน 
 7.6 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์ หมาย
เหตุ : รอบ 3,6,9,12 เดือน 
 7.7 ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์ 
 8. งานการจัดการความรู้ มีทั้งหมด 25 กิจกรรมหลัก 
 8.1 จัดท านโยบายการจัดการความรู้ 
 8.2 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการจดัการความรู ้
 8.3 จัดท าโครงการการจัดการความรู้ 
 8.4 จัดท า (ร่าง) ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
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 8.5 จัดท าแนวทางการด าเนินงานจัดการความรู้ และ องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
 8.6 จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
 8.7 จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อช้ีแจงแนวทาง ปฏิทิน และแผนการจัดการ
จัดการความรู ้
 8.8 ติดตามผลการจัดการความรู้   
 8.9 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงานรอบ 
 8.10 จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ระดับหน่วยงาน  หมายเหตุ : รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
 8.11 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
 8.12 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ KM 
 8.13 จัดประชุมกลุ่มความรู้เพื่อช้ีแจงเกณฑ์การสรรหา Best Practice 
 8.14 จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อคัดเลือกกลุ่มความรูเ้ข้าร่วมกิจกรรมการ
สรรหา Best Practice 
 8.15 ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมกิจกรรมการสรรหา Best Practice 
 8.16 ประเมินระบบการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน 
 8.17 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 
 8.18 รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) 
 8.19 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในตวับ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 
 8.20 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 
 8.21 จัดประชุมกลุ่มการจัดการความรู้เพื่อด าเนินงานการจัดการความรู้ 
 8.22 จัดท าโครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้ระดับกลุ่มความรู ้
 8.23 เผยแพร่ผลการด าเนินงานกลุ่มความรู ้  
 8.24 เข้าร่วมกิจกรรม KM SHOW & SHARE   
 8.25 เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการด าเนินงานตามโครงการจัดการความรู้ 
 9. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีทั้งหมด 25 กิจกรรมหลัก 
 9.1 จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อ านวยการกับรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
 9.2 จัดท าโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 9.3 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการ   
 9.4 จัดท าปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
 9.5 จัดท าคูม่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
 9.6 กระจายตวัช้ีวัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล 
 9.7 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล 
 9.8 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน 
 9.9 การบันทึกข้อมูลพื้นฐานในระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
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 9.10 จัดประชุมเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กับคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล 
 9.11 ติดตามผลการปฏิบัติราชการของระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ประจ าเดือน 
และรายงานผลต่อกองนโยบายและแผน 
 9.12 จัดท าแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ของหน่วยงาน 
 9.13 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
 9.14 รับตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการจากมหาวิทยาลัย 
 9.15 รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 
 9.16 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อจัดท าแผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองฯ ของปีถัดไป 
 9.17 ก าหนดแนวทางและปฏิทินการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการระดับ
มหาวิทยาลัยทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 9.18 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานและติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 
 9.19 จัดประชุมคณะท างานและติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ได้รับมอบหมาย 
 9.20 ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ได้ราบมอบหมาย 
 9.21 จัดท าแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย
ตามตัวช้ีวัดที่ได้รับมอบหมาย 
 9.22 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจติดตามจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 9.23 ส ารวจความพึงพอใจตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปี 
 9.24 เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการ
เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 
 9.25 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
 10. งานพัฒนาระบบงาน มีทั้งหมด 14 กจิกรรมหลัก 
 10.1 จัดท าโครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจ าปี
งบประมาณ 
 10.2 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) 
 10.3 จัดท านโยบายการด าเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) 
 10.4 จัดท าแนวทางและปฏิทินการด าเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)   
 10.5 จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง ปฏิทินการด าเนินงาน และเกณฑ์ EdPEx ให้กับผู้บริหารและ
บุคลากรของหน่วยงาน 
 10.6 ทบทวนโครงร่างองค์กร (Organization Profile) 
 10.7 จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การบรหิารจัดการองค์กรภาครัฐสู่ความเป็น
เลิศให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
 10.8 ประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 
 10.9 จัดท าแผนพัฒนาองค์กร 
 10.10 เสนอแผนพัฒนาองค์กรคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
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 10.11 ติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx   
 10.12 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 
 10.13 เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 
 10.14 ประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) 
 11. งานบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO มีทั้งหมด 14 กิจกรรมหลัก   
      1.1 จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนดของ ISO 9001:2008 
      1.2 จัดอบรม Internal Audit ISO 9001:2008 
      1.3 จัดท าประกาศแต่งตั้ง Auditor 
 1.4 จัดท าประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) 
 1.5 จัดท าประกาศนโยบายคุณภาพ 
 1.6 จัดท าประกาศวัตถุประสงค์คุณภาพ 
 1.7 จัดท าคูม่ือคุณภาพ (QM) 
 1.8 จัดท าคูม่ือขั้นตอนการด าเนินงาน (QP-MR) 
 1.9 จัดอบรมวธิีการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 
 1.10 จัดท าคู่มอืปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน (QP) และรวบรวมเอกสารแนบ/แบบฟอร์ม/คู่มือ
การใช้ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน   
 1.11 จัดท าทะเบียนแม่บท  และใบแจกจ่ายเอกสารเพื่อควบคุมเอกสาร   
 1.12 ตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO 9001:2008   
 1.13 ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร   
 1.14 รับการตรวจติดตามจากภายนอก (Document Review and Assessment)   
 12. งานโครงการตามแผนงาน มีทั้งหมด 11 กิจกรรมหลัก   
      1.1 จัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรม (นอกมหาวิทยาลัย) 
      1.2 จัดโครงการจัดนิทรรศการ 
      1.3 จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
 1.4 โครงการบริการวิชาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม)   
 1.5 จัดโครงการฝึกอบรม,agenda 
 1.6 จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย 
 1.7 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย(ด าเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย) 
 1.8 โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย(ด าเนินงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย) 
 1.9 โครงการบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษณิานุประทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา
กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทว ี
 1.10 โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 1.11 โครงการธรรมศึกษา 
3. ฝ่ำยอนุรักษ์ พัฒนำ และท ำนบุ ำรุงศลิปวัฒนธรรม มีทั้งหมด 2 งาน ประกอบด้วย 
 1. งานอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ มีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลัก   
     1.1 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการให้บริการแหล่งเรียนรู้ฯ 
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      1.2 การเตรียมความพร้อมของศูนย์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร ์
 1.3 การเปิดใหบ้ริการศูนย์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
  1.4 การจัดท าคู่มือการให้บรกิารแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร ์
  1.5 การจัดท าทะเบียนศิลปวัตถุอาคารสายสุทธานภดล 
  1.6 การสงวนรักษาศิลปวตัถุอาคารสายสุทธานภดล 
  1.7 การดูแลรกัษาส่วนจัดแสดงอาคารสายสุทธานภดล 
  1.8 การบริการทางการศึกษาภายในอาคารสายสุทธานภดล 
  1.9 การพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ 
  2. งานท านุบ ารุงและเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม มีทั้งหมด 6 กิจกรรมหลัก 
 2.1 การจัดท าทะเบียนศิลปวัตถุอาคารแหลง่เรยีนรู้ 3 ศิลป์ 
 2.2 การสงวนรักษาศิลปวัตถุอาคารแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร ์
 2.3 การดูแลรกัษาส่วนจัดแสดงอาคารแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร ์
 2.4 การบริการทางการศึกษาภายในอาคารแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสนิทร์ 
 2.5 การบริการทางการศึกษาภายในอาคารสายสุทธานภดล 
 2.6 การพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์   
4. ฝ่ำยวิจัย เผยแพร่ และควำมร่วมมือทำงศิลปวัฒนธรรม มีทั้งหมด 3 งาน ประกอบด้วย 
 1. งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม มีทั้งหมด 3 กิจกรรมหลัก   
      1.1 วางแผนการวิจัยของหน่วยงาน 
       1.2 ด าเนินการวิจัย 
  1.3 สรุปผลการวิจัยตามแผนการวิจัย 
  2. งานความร่วมมือองค์กรและหน่วยงาน มีทั้งหมด 7 กจิกรรมหลัก 
  2.1 จัดท าแผนสร้างความร่วมมือองค์กรและหน่วยงาน   
  2.2 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน 
  2.3 จัดท าปฏทิินด าเนินงานกิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือกัน 
  2.4 จัดกิจกรรมตามปฏิทินด าเนินงาน 
  2.5 ติดตามผลการด าเนินงานตามปฏิทินและแผนสร้างความร่วมมือ    
  2.6 ประเมินผลความส าเร็จตามแผนสร้างความร่วมมือ 
  2.7 จัดท าแผนปรับปรุงการสร้างความร่วมมือ        
 3. งานเผยแพร่งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม มีทั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก 
  3.1 การจัดประชุมก าหนดข้อหัวการเผยแพร่งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม 
  3.2 เผยแพร่งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 
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4.2 กรอบอัตรำก ำลัง 
แบบฟอร์ม 1. แบบฟอร์มสรุปภำระงำน/กรอบอัตรำก ำลัง  

หน่วยงำน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
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แบบฟอร์ม 2. ตำรำงสรปุกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังและต ำแหน่งเพิ่มใหม่ ประจ ำปงีบประมำณ 2559 – 2562 
หน่วยงำน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
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ภำคผนวก 

ก. แบบฟอร์ม 
 
 
 



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

   งาน ………………………………………………………………… 
ชื่อ .............................................................................. นามสกุล ......................................................................   รหัสเอกสาร  JD - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝ่าย .............................................................................งาน ..............................................................................   สรุปมีกิจกรรมหลัก ............................... กิจกรรม 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .................................................................. นามสกุล ...........................................   ตําแหน่ง .............................................................. 
1. วัตถุประสงค์ 

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

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ สัดส่วน ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 
2.1 2.1.1        
 2.1.2        

รวม     
2.2 2.2.1        
 2.2.2        

รวม     
รวมระยะเวลาทั้งหมด     

3. การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ตําแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี่ 

3.1   
3.2   
4. คุณสมบัติประจําตําแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา 
4.2 ประสบการณ์ทํางาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จํานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน 
 

 ลงนาม .................................................................             ลงนาม .....................................................................   ลงนาม ...................................................................... 
ตําแหน่ง ................................................................    ตําแหน่ง ................................................................    ตําแหน่ง ..................................................................... 
             ผู้จัดทํา                      ผู้ควบคุม                                                                       ผู้อนุมัต ิ 

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
 EN

G 

รหั
สฝ

่าย
 EN

G 

งาน
 EN

G 



 
 

แบบสรปุภาระงาน Job Description (JD) 
 
 
ชื่อ ....................................................................................... นามสกุล ............................................................................................ 
ฝ่าย .................................................................................... ต าแหน่ง ............................................................................................. 
หน่วยงาน ....................................................................................................................................................................................... 
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
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 ิ 
 



1 2 3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ นาที ชม. วัน

1 2 3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ นาที ชม. วัน

1 2 3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ นาที ชม. วัน

1 2 3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ นาที ชม. วัน

ลงนาม (ตัวบรรจง) ............................................................. ลงนาม (ตัวบรรจง) .............................................................. ลงนาม (ตัวบรรจง) ................................................................
หวัหน้าฝ่าย……………………………………….. หวัหน้าส านักงาน ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ

ล าดับ ชื่อ - สกุล
3. งาน................................................................ เวลารวม/ปี

ล าดับ ชื่อ - สกุล
4. งาน................................................................ เวลารวม/ปี

ล าดับ ชื่อ - สกุล
2. งาน................................................................ เวลารวม/ปี

                   แบบฟอร์มระบุภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
 หน่วยงาน ................................................................................................................

1. ฝ่าย...................................................................................... มี จ านวน ................................................. งาน

ล าดับ ชื่อ - สกุล
1. งาน................................................................ เวลารวม/ปี

ส ำหรับหัวหน้ำฝ่ำย



1. 
ครุฯ

2.
เทคโนฯ

3.
วิทย์ฯ

4.
การจัดการ

5.
ศิลปฯ

6. 
มนุษย์ฯ

7.
นานาชาติ

8.
นวัตกรรม

9.
พยาบาลฯ

10.
สหเวชฯ

11.
ภาพยนตร์ฯ

12.
โลจิสติก

13.
บัณฑิตฯ

1 การลงทะเบยีนรับเอกสารเข้า-ออก /รับเร่ืองจาก นศ.
2 การตรวจสอบเอกสาร
3 การร่าง-พมิพ ์โต้ตอบหนังสือ
4 การค้นหา ติดตามเอกสารระหวา่งด าเนินการ
5 การคัดแยกเอกสาร
6 การรับจองหอ้ง
7 การจัดประชุม
8 การสร้างเส้นทางระบบ e-office

1 การประกาศข่าวสาร
2 การเขียนข่าวประชาสัมพนัธ์
3 การประชาสัมพนัธรั์บนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก
4 การถ่ายรูปกิจกรรม
5 การออกบทู
6 การจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์
7 การตอบค าถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ
8 การประชาสัมพนัธบ์นเวบ็ไซต์
9 การวางแผนประชาสัมพนัธ์

1 การบริการการเรียนการสอน
2 การจองหอ้งประชุม
3 การถ่ายภาพ/วดีีโอ/ตัดต่อ/กราฟฟกิ
4 การซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์

แบบฟอร์มระบุความถ่ี (ป)ี ตามมาตรฐานการท างาน (JD) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ภายใต้สายงานรองคณบด/ีรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

ล าดับ กิจกรรมหลัก
ความถ่ี (ป)ี ของคณะ/วิทยาลัย

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

2. งานประชาสัมพันธ์

1. งานธุรการและสารบรรณ

3. งาน IT/โสตฯ

ส ำหรับรองคณบดี/รองผอ.
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เทคโนฯ

3.
วิทย์ฯ

4.
การจัดการ

5.
ศิลปฯ

6. 
มนุษย์ฯ

7.
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8.
นวัตกรรม

9.
พยาบาลฯ

10.
สหเวชฯ

11.
ภาพยนตร์ฯ

12.
โลจิสติก

13.
บัณฑิตฯ

ล าดับ กิจกรรมหลัก
ความถ่ี (ป)ี ของคณะ/วิทยาลัย

5 การติดต้ังอุปกรณ์ใหม่
6 การปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซต์
7 การงานระบบเครือข่าย
8 การยืม-คืนวสัดุอุปกรณ์
9 การเพิ่มข้อมูลข่าวสารเวบ็ไซต์
10 การใหบ้ริการโรงละคร (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์)

1 การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์
2 การจัดท าทะเบยีนประวติัซ่อมบ ารุง
3 การจัดการระบบวงจรปดิ
4 การควบคุมทะเบยีนการใช้รถ/ งานต่อทะเบยีน พ.ร.บ. รถยนต์
5 การจัดท าสถิติซ่อมยานพาหนะ
6 การบริการจัดท าบตัรจอดรถ
7 การตรวจสอบการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
8 การตรวจสอบซ่อมบ ารุง
9 การขึ้นทะเบยีนวสัดุอุปกรณ์สาธารณูปโภค
10 การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา
11 การระบบรักษาความปลอดภยั 
12 การตรวจสอบยานพาหนะ 

1 การจัดท ากรอบอัตราก าลัง
2 การประเมินการปฏบิติังาน
3 การสรรหาบคุลากร(งบประมาณรายได้)
4 การจัดท าหนังสือรับรอง
5 การลงเวลาปฏบิติังาน (สายวชิาการ)
6 การตรวจสอบและบนัทกึการขาด ลา มาสาย
7 การจัดค าส่ังเดินทางไปราชการ
8 การพจิารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ)
9 การพฒันาบคุลากร

4. งานอาคาร / ยานพาหนะ

5. งานบคุคลากร
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ล าดับ กิจกรรมหลัก
ความถ่ี (ป)ี ของคณะ/วิทยาลัย

10 การสรรหาบคุลากร  (บณัฑิตวทิยาลัย)

1 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
2 การจัดท าคู่มือการปฏบิติังาน
3 การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
4 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
5 การควบคุมเอกสาร
6 การจัดท าคู่มือคุณภาพ

1 การจัดท าเงินเดือน
2 การจัดท าสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ
3 การตรวจสอบการคืนเงินยืม
4 การเบกิจ่ายทั่วไป
5 การตรวจสอบเอกสารการเบกิจ่ายจัดซ้ือจัดจ้าง/ เบกิจ่ายทั่วไป
6 การเบกิจ่ายตอบแทนค่าสอน เกิน 12 คาบ / อาจารย์พเิศษ
7 การเบกิจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา OT 
8 การเบกิจ่ายเงินตามโครงการ
9 การจัดท าโครงการ 
10 การจัดท าบนัทกึข้อความ
11 การรับจ่ายเช็ค/เงินสด
12 การออกใบเสร็จพร้อมรับเงิน และน าส่งเงินกองคลัง
13 การควบคุมการเบกิจ่ายของโครงการ

14
การจัดท างบก าไรขาดทนุของหน่วยงานและสาขา ประจ าเดือน
และประจ าภาคเรียน (เฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในก ากับ)

15
การจัดท ารายงานสถานภาพนักศึกษาของสาขาวชิา ประจ าเดือน 
(เฉพาะบณัฑิตวทิยาลัย)

ฝ่ายคลังและพัสดุ
1. งานการเงนิ/งานบญัชี/งานงบประมาณ

2. งานพัสดุ

6. งาน ISO
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บัณฑิตฯ

ล าดับ กิจกรรมหลัก
ความถ่ี (ป)ี ของคณะ/วิทยาลัย

1 การจัดหาพสัดุ/จัดซ้ือจัดจ้างผ่านระบบ ERP (โดยวธิตีกลงราคา)
2 การควบคุมวสัดุ
3 การออกเลขครุภณัฑ์
4 การจ าหน่ายพสัดุ
5 การจัดท ารายงานพสัดุคงเหลือประจ าปี
6 การขึ้นทะเบยีนผู้ขาย
7 การจัดท าแผนจัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ าปี
8 การจัดท าทะเบยีนประวติัการซ่อมครุภณัฑ์
9 การตรวจสอบสัญญาเช่ารถ/สัญญาจ้าง
10 การประชุมงานก่อสร้าง/ปรับปรุง
11 การคีย์จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ GFMIS

ลงชื่อ (ตัวบรรจง) .................................................................
รองคณบดี / รองผู้อ านวยการฝ่าย .................................

(ผู้กรอกข้อมูล)

ลงชื่อ (ตัวบรรจง) ................................................................
คณบดี / ผู้อ านวยการ

3. งานวิทยุโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง (เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)



1. 
ครุฯ

2.
เทคโนฯ

3.
วิทย์ฯ

4.
การจัดการ

5.
ศิลปฯ

6. 
มนุษย์ฯ

7.
นานาชาติ

8.
นวัตกรรม

9.
พยาบาลฯ

10.
สหเวชฯ

11.
ภาพยนตร์ฯ

12.
โลจิสติก

13.
บัณฑิตฯ

1 การจัดท าปฏทินิวชิาการ  
2 การขออนุมัติเบกิค่าตอบแทนการสอน 

3
การจัดค าส่ังแต่งต้ังอาจารย/์คณาจารย์ประจ า/ที่ปรึกษา/พเิศษ/
หลักสูตร

4 การขอเสนอศักยภาพอาจารย์พเิศษ
5 การจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวชิาการ
6 การจัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายวชิาการ
7 การจัดท าคู่มืออาจารย์พเิศษ
8 การควบคุมตารางการใช้หอ้งเรียน 
9 การจัดโครงการ/เบกิจ่าย/สรุปของฝ่ายวชิาการ

10 การจัดท าใบลงเวลาปฏบิติังานสอนอาจารย์พเิศษ/หรือเกิน 12 
ชม./ภาคพเิศษ

11
การจัดประชุมคณะกรรมการวชิาการประจ าคณะ/ประชุมทั่วไป
ฝ่ายวชิาการ

12 การจัดท าหนังสือรับรองการเปน็นักศึกษา/ความประพฤติ
13 การจัดท าปฏทินิการสอบวทิยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ
14 การประกาศผลสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั
15 การจัดสอบคอมพวิเตอร์/ภาษาอังกฤษ
16 การขอ ID การใช้งาน internet ของนักศึกษา
17 การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
18 การจัดท าประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
19 การจัดท าประกาศขยายเวลาใหน้ักศึกษา

1. งานบรหิารงานทั่วไป

แบบฟอร์มระบุความถ่ี (ป)ี ตามมาตรฐานการท างาน (JD) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ภายใต้สายงานรองคณบด/ีรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ล าดับ กิจกรรมหลัก
ความถ่ี (ป)ี ของคณะ/วิทยาลัย

ฝ่ายบริการการศึกษา

2. งานหลักสูตรและการสอน

ส ำหรับรองคณบดี/รองผอ.
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ล าดับ กิจกรรมหลัก
ความถ่ี (ป)ี ของคณะ/วิทยาลัย

1 การเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7
2 การจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
3 การเทยีบรายวชิาและโอนหน่วยกิต
4 การเปล่ียนรหสัรายวชิา
5 การย้ายสาขาวชิาหรือคณะ (กรณีย้ายออก)

6
การขอเรียนสมทบต่างมหาวทิยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบ
มหาวทิยาลัยอื่น-บางรายวชิา)

7
การพฒันา/ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปหีรือ
ปรับรายละเอียดทั้งหลักสูตร)

8
การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร

9
การจัดท าตารางสอบ และบรรจุข้อสอบในรายวชิาที่มี 3 กลุ่มเรียน
ขึ้นไป

10 การขอเปดิรายวชิา
11 การจัดท าตารางสอน/สอนต่างคณะ
12 การส่งหลักสูตรใหม่ใหคุ้รุสภา

1 การเก็บรวบรวมค่าระดับคะแนน
2 การเพิ่ม-ถอน-ยกเลิก รายวชิา
3 การเพิ่ม-ถอน-ยกเลิก รายวชิาล่าช้า
4 การส่งเกรดผ่านระบบ Internet 

5
การส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และการขอส่งระดับคะแนนล่าช้า 
กรณีไม่มีชื่อลงทะเบยีน

6
การขอคืนสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบยีนเรียนและช าระ
ค่าลงทะเบยีนล่าช้า

7 การขอแก้ไขผลการเรียน
8 การส่งค่าระดับคะแนนผ่านระบบออนไลน์ล่าช้า 
9 การสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ทั้งสาขา/คณะ
10 การจัดพมิพ ์- อัดส าเนาข้อสอบและค าอธบิายรายวชิา 

3. งานทะเบยีนและประมวลผลข้อมูล
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ล าดับ กิจกรรมหลัก
ความถ่ี (ป)ี ของคณะ/วิทยาลัย

11 การยื่นค าร้องขอสอบภายหลัง
12 การจัดท าซองอาจารย์ที่ปรึกษา
13 การตรวจข้อสอบ OMR (เฉพาะคณะวทิยาการจัดการ)

1 การรับสมัครนักศึกษา (รับตรงภาคปกติที่คณะ/วทิยาลัย)
2 การจัดสอบสัมภาษณ์/ปฏบิติั (รับตรงภาคปกติที่คณะ/วทิยาลัย)
3 การจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปี

4
การจัดสอบปฏบิติัและสัมภาษณ์ กรณีมหาวทิยาลัยรับสมัคร
(เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

1
การจัดท าหนังสืออนุเคราะห/์หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ

2
การจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะหฯ์ และหนังสือส่งตัวนักศึกษา
 (เฉพาะคณะมนุษยศาสตร์ฯ)

3
การจัดท าโครงการปฐมนิเทศ/ หรือปจัฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ

4 การจัดท าฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์
5 การจัดท าคู่มือฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

1 การกล่ันกรองผู้ทรงคุณวฒิุ 
2 การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ/์การค้นควา้อิสระ 
3 การสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ/์ปอ้งกันวทิยานิพนธ์

4
การจัดท าหนังสือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือ/การเก็บ
ข้อมูลวทิยานิพนธ/์การค้นควา้อิสระ

5 การตรวจรูปเล่มวทิยานิพนธ/์การค้นควา้อิสระ
6 การส าเร็จการศึกษา
7 การจัดท าคู่มือวทิยานิพนธ/์การค้นควา้อิสระ

1 การปฏบิติัหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ ควบคุมดูแลการท าปฏบิติัการทดลอง

7. งานหอ้งปฏบิตัิการวิทยาศาสตร ์(เฉพาะศูนย์วิทยาศาสตร)์

4. งานการรบัเข้าศึกษาต่อ

5. งานฝึกประสบการณว์ิชาชีพ

6. งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์ (เฉพาะบณัฑิตวิทยาลัย)
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3.
วิทย์ฯ
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โลจิสติก

13.
บัณฑิตฯ

ล าดับ กิจกรรมหลัก
ความถ่ี (ป)ี ของคณะ/วิทยาลัย

2 การจัดเตรียมชุดปฏบิติัการทดลองส าหรับการเรียนการสอน
3 การใหบ้ริการเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์และหอ้งปฏบิติัการวทิยาศาสตร์
4 การใหบ้ริการยืม-คืนวสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี
5 การส ารวจจัดชื้อ/จัดจ้างวสัดุอุปกรณ์และสารเคมี
6 การส ารวจครุภณัฑ์ประจ าปี

7
การส ารวจและจัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภยัของสารเคมี 
(MSDS, Material Safety Data Sheet)

8 การบริการรับวเิคราะหตั์วอย่างด้วยเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ชั้นสูง

9
การส ารวจรวบรวมและก าจัดสารเคมีเส่ือมสภาพ/ เหลือทิ้งจาก
การปฏบิติัการทดลอง

1 การจัดเก็บเอกสารต่อสัญญาจ้างชาวต่างชาติ
2 การต่ออายุ Work Permit

1 การจัดโครงการอาเซียน

ลงชื่อ (ตัวบรรจง) .................................................................
รองคณบดี / รองผู้อ านวยการฝ่าย .................................

(ผู้กรอกข้อมูล)

ลงชื่อ (ตัวบรรจง) ................................................................
คณบดี / ผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
1. งานวิเทศ

2. งานอาเซียน
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1 การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณประจ าป ี– งบประมาณแผ่นดิน

2
การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณประจ าป ี– (งบประมาณนอก
งบประมาณรายได้)

3 การจัดท าประมาณการรายรับงบประมาณประจ าปี

4 การรายงานผลการปฏบิติังานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/
ไตรมาส/ปี

5 การจัดท าแผนกลยุทธท์างการเงิน
6 การควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
7 การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ (งบด าเนินงาน)
8 การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ (งบลงทนุ)
9 การจัดท าแผน/บริหารความเส่ียง
10 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ป ีและแผนปฏบิติัการประจ าปี
11 การรายงานการควบคุมภายใน 
12 การรายงานผลตามโครงการ Agenda ประจ าเดือน
13 การจัดท ารายงานการค านวณต้นทนุต่อหน่วย
14 การจัดท ารายงานความคุ้มค่า
15 การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธภิาพ ประจ าปงีบประมาณ

1 การประชุมชี้แจง/ติดตาม งานพฒันาระบบ/ประเมินผลปฏบิติั
ราชการ

2 การจัดท าค ารับรองการปฏบิติัราชการระดับหน่วยงาน/บคุคล 
3 การจัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏบิติัราชการ
4 การติดตาม ทบทวน ผลการด าเนินงานของตัวชี้วดั

1. งานวิเคราะหแ์ผนงาน/งบประมาณ

2. งานพัฒนาระบบ / ประเมินผลปฏบิตัิราชการ

แบบฟอร์มระบุความถ่ี (ป)ี ตามมาตรฐานการท างาน (JD) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ภายใต้สายงานรองคณบด/ีรองผู้อ านวยการฝ่ายบแผนงานและประกันคุณภาพ

ล าดับ กิจกรรมหลัก
ความถ่ี (ป)ี ของคณะ/วิทยาลัย

ฝ่ายนโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ

ส ำหรับรองคณบดี/รองผอ.
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6. 
มนุษย์ฯ
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13.
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ล าดับ กิจกรรมหลัก
ความถ่ี (ป)ี ของคณะ/วิทยาลัย

5 การรายงานความก้าวหน้าของการปฏบิติัราชการประจ าเดือนผ่าน
ระบบติดตาม/ประเมินผล

6 การรายงานผลการปฏบิติัราชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน
7 การประกันคุณภาพด้วยระบบ EdPEx

1 การประชุมชี้แจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ
2 การจัดท าแผนพฒันาคุณภาพ (Improvement)
3 การจัดท าแผนปฏบิติังานประกันคุณภาพประจ าปกีารศึกษา
4 การจัดท าคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/ระดับคณะ
5 การจัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR
6 การบนัทกึข้อมูลลงระบบ CHE QA online
7 การรับตรวจการประเมินประจ าปี/ระดับสาขา/ระดับคณะ
8 การรายงานประจ าปทีี่เปน็รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
9 การจัดการความรู้ (KM) 
10 การจัดท าแผนและรายงานผลเอกลักษณ์
11 การรับการประเมินคุณภาพ โดย สมศ.

ลงชื่อ (ตัวบรรจง) .................................................................
รองคณบดี / รองผู้อ านวยการฝ่าย .................................

(ผู้กรอกข้อมูล)

ลงชื่อ (ตัวบรรจง) ................................................................
คณบดี / ผู้อ านวยการ

3. งานประกันคุณภาพ

4. งานรบัรองสถาบนั (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพฯ)
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มนุษย์ฯ

7.
นานาชาติ

8.
นวัตกรรม

9.
พยาบาลฯ

10.
สหเวชฯ

11.
ภาพยนตร์ฯ

12.
โลจิสติก

13.
บัณฑิตฯ

1 การจัดโครงการพฒันานักวจิัย 
2 การตรวจสอบและรวบรวมผลงานวจิัยของคณาจารย์ส่งสถาบนัวจิัย

1 การจัดโครงการแนะแนวการเขียนบทความและน าเสนอบทความ
2 การเตรียมงานในฝ่ายอ านวยการและฝ่ายวชิาการ
3 การประชาสัมพนัธง์านน าเสนอ
4 การจัดท าเวบ็ไซต์ประชุมวชิาการ

1 การจัดท าวารสารวชิาการคณะ
2 การประสานงานผู้ทรงคุณวฒิุตรวจสอบบทความ
3 การจัดรูปแบบวารสาร
4 การจัดส่งวารสารเพื่อการเผยแพร่
5 การประชาสัมพนัธว์ารสารวชิาการบนเวบ็ไซต์คณะ

1 การจัดประชุมรับฟงัความคิดเหน็ของชุมชน 
2 การประชุมชี้แจงความต้องการของชุมชน
3 การจัดต้ังคณะกรรมการบริการวชิาการ
4 การลงพื้นที่บริการวชิาการ 

1 การจัดท าโครงการพฒันาศูนย์เรียนรู้ชุมชน
2 การจัดท าโครงการเพิ่มองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
3 การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
4 การรับสมัครสมาชิกศูนย์การเรียนรู้

1. งานผลิตผลงานวิจัย

2. งานเผยแพรผ่ลงานวิจัย

3. งานผลิตวารสารวิชาการ

4. งานบรกิารวิชาการแก่สังคม

5. งานศูนย์เเรยีนรูชุ้มชน

แบบฟอร์มระบุความถ่ี (ป)ี ตามมาตรฐานการท างาน (JD) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ภายใต้สายงานรองคณบด/ีรองผู้อ านวยการฝ่ายวิจยัและพัฒนา

ล าดับ กิจกรรมหลัก
ความถ่ี (ป)ี ของคณะ/วิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนางานวิจัย

ส ำหรับรองคณบดี/รองผอ.
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ล าดับ กิจกรรมหลัก
ความถ่ี (ป)ี ของคณะ/วิทยาลัย

5 การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
6 การจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ
7 การเตรียมและซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ
8 การรายงานข้อมูลสถิติการใหบ้ริการและประเมินความพงึพอใจ 
9 การแนะน าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
10 การบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

1 การจัดประชุมแบง่ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
2 การติดตามผลการด าเนินงาน
3 การลงข่าวประชาสัมพนัธก์ิจกรรมบนเวบ็ไซต์
4 การจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า
5 การจัดท าคลังข้อมูล มคอ.
6 การจัดท าฐานข้อมูลท าเนียบนักศึกษาปจัจุบนั

7 การจัดท าฐานข้อมูลหน่วยงานที่นักศึกษาเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ

ลงชื่อ (ตัวบรรจง) .................................................................
รองคณบดี / รองผู้อ านวยการฝ่าย .................................

(ผู้กรอกข้อมูล)

ลงชื่อ (ตัวบรรจง) ................................................................
คณบดี / ผู้อ านวยการ

6. งาน U-ranking
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1 การจัดโครงการตามแผนพฒันากิจกรรมนักศึกษา
2 การจัดการเลือกต้ังและแต่งต้ังคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
3 การจัดท าเอกสารส่ือประชาสัมพนัธข์องกิจกรรม

4 การสอดส่องดูแลความประพฤติและระเบยีบวนิัยนักศึกษา(ไม่รวม
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบ)

5 การจัดท าระเบยีนประวติันักศึกษา 
6 การใหบ้ริการยาสามัญประจ าบา้น
7 การใหบ้ริการยาสามัญประจ าบา้น (กรณีออกนอกสถานที่)
8 การบริหารจัดการกิจกรรมชมรมของคณะ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)

9 การจัดท าแบบส ารวจความต้องการและความพงึพอใจในการ
ใหบ้ริการของฝ่ายกิจการนักศึกษา

10 การจัดท าคู่มือนักศึกษา
11 การบริการยืม-คืน วสัดุ-อุปกรณ์
12 การจัดท าแผนกิจกรรมประจ าปี

13 การถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ และท าข่าวหลังกิจกรรม / โครงการ /
 ปงีบประมาณ

14 การจัดท าสรุปเล่มรายงานโครงการ/กิจกรรม
15 การจัดท ารายงานประจ าปฝ่ีายกิจการนักศึกษา
16 การจัดท าส่ือประชาสัมพนัธข์องกิจกรรม
17 การวเิคราะหแ์ละกล่ันกรองหนังสือราชการของฝ่ายกิจการนักศึกษา
18 การจัดประชุมสโมสรนักศึกษา
19 การจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า
20 การจัดท าแผนและรายงานผลอัตลักษณ์

1. งานกิจการนักศึกษา

แบบฟอร์มระบุความถ่ี (ป)ี ตามมาตรฐานการท างาน (JD) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ภายใต้สายงานรองคณบด/ีรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ล าดับ กิจกรรมหลัก
ความถ่ี (ป)ี ของคณะ/วิทยาลัย

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

ส ำหรับรองคณบดี/รองผอ.



1. 
ครุฯ

2.
เทคโนฯ

3.
วิทย์ฯ

4.
การจัดการ

5.
ศิลปฯ

6. 
มนุษย์ฯ

7.
นานาชาติ

8.
นวัตกรรม

9.
พยาบาลฯ

10.
สหเวชฯ

11.
ภาพยนตร์ฯ

12.
โลจิสติก

13.
บัณฑิตฯ

ล าดับ กิจกรรมหลัก
ความถ่ี (ป)ี ของคณะ/วิทยาลัย

1 การบริการใหค้ าปรึกษาแก่นักศึกษา
2 การรับค าร้องเร่ืองการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
3 การจัดท าหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา

4 การด าเนินการขออนุมัติเงินรางวลัใหน้ักศึกษาที่ได้รับรางวลั และ
สร้างชื่อเสียง

5 การขออนุมัติหน่วยกิจกรรมของนักศึกษา

1 การคัดเลือกผู้เข้ารับทนุ

1 การจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
2 การจัดโครงการตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
3 การบนัทกึข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม

ลงชื่อ (ตัวบรรจง) .................................................................
รองคณบดี / รองผู้อ านวยการฝ่าย .................................

(ผู้กรอกข้อมูล)

ลงชื่อ (ตัวบรรจง) ................................................................
คณบดี / ผู้อ านวยการ

2. งานบรกิารและสวัสดิภาพ

3. งานแนะแนวและทนุการศึกษา

4. งานศิลปวัฒนธรรม



นาที ช่ัวโมง วัน

1 A 15 1 240
2 B 10 5 200
3 C 30 1 201
4 D 45 6 250
5 E 2 1 220
6 F 45 1 201

เวลารวม 147 15 1111
27 3 1113

1
2
3

1
2
3

สรุป ภาระงานท้ังหมด 1113/230 = 4.83 คน
จะได้กรอบอัตรากําลัง = 4.83 คน 

หมายเหตุ : 1 อัตรา = 230 วัน / ปี

ลงช่ือ(ตัวบรรจง) .............................................................
ผู้อํานวยการ

รวมภาระงาน

แบบฟอร์มสรุปภาระงาน/กรอบอัตรากําลัง
หน่วยงาน ..................................................................................................

ลําดับ ช่ือ - สกุล
ระยะเวลาท่ีใช้ (ปี)

1.  ฝ่าย.................................

รวมภาระงาน
รวมภาระงานท้ังหมด

2.  ฝ่าย.................................

รวมภาระงาน
3.  ฝ่าย.................................
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ภำคผนวก 
ข. ค ำสั่งคณะกรรมกำร 

 
 

 
 





















คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ท่ี ๑๙.๐๑/๒๕๕๘

เรื่อง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา JD ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
___________________________

ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดจัดใหมีการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลใหมีความเหมาะสม เปนไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือใหสอดคลองกับบริบท
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทํา JD ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี

๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ อาจารยอนันตชัย เอกะ ประธานกรรมการ
๑.๒ ผูชวยศาสตราจารยพันธศักด์ิ วรรณดี รองประธานกรรมการ
๑.๓ อาจารยศิริมาลย วัฒนา กรรมการ
๑.๔ อาจารยจินตจิรา บุญชูตระกูล กรรมการ
๑.๕ นางสาวสุลาวัลย พันธศรี กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่
วางแผน มอบหมาย และควบคุมดูแลการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง Job Description (JD) ของ

หนวยงานใหเปนไปตามที่คณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลกําหนด

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๒.๑ ผูชวยศาสตราจารยพันธศักด์ิ วรรณดี ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสาวลักขณา นาคกลอม กรรมการ
๒.๓ นางสาวจิตรานุช เวสา กรรมการ
๒.๔ นางพรรษภรณ โฆษิตกานต กรรมการ
๒.๕ นางสาวสุลาวัลย พันธศรี กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑. วิเคราะหภาระงานของบุคลากรภายในหนวยงานเพ่ือจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง Job 

Description (JD)
๒. ดําเนินการ และประสานงานการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง Job Description (JD) ของหนวย

งาน 
๓. จัดทํารูปเลมมาตรฐานกําหนดตําแหนง Job Description (JD) ของหนวยงานตามท่ีคณะกรรมการ

ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลกําหนด



ส่ัง ณ วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘

(นายอนันตชัย เอกะ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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