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บทที่ 1
คู่มือการดาเนินงานจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการ
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
พระราชพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 11 กาหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน
ด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่ งเสริ มและพัฒ นาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพโดยมีการเรียนรู้ร่วมกัน คณะวิทยาการ
จั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ในฐานะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็นต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการดังกล่าว และจะต้องบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ที่กาหนดให้ สถาบั นสร้างและพัฒนาสั งคมฐานความรู้ และสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้ ตาม
กระบวนการในการบริ ห ารจั ด การความรู้ (Knowledge Management) ซึ่ ง มี ความสอดคล้ อ งกั บ
นโยบายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการที่กาหนดให้บุคลากรสายสนับสนุน
ดาเนินการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการเข้าสู่ตาแหน่ง
สานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีการจัดแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน และลักษณะของการปฏิบัติงาน
อาทิ หน่วยแผนและนโยบาย หน่วยบริการการศึกษา หน่วยธุรการ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
และสารบรรณ หน่วยเลขานุการและการประชุม หน่วยพัสดุและอาคารสถานที่ หน่วยการเงิน และ
บัญชี และหน่วยบุคลากร
หน่วยนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติ
หน้ าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ จั ดทาแผนปฏิบัติร าชการระยะยาว ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทา
งบประมาณประจาปี จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน จัดทาสารสนเทศประจาปี การติดตาม บันทึก รายงาน
การใช้งบประมาณ จัดทารายงานประจาปีคณะวิทยาการจัดการ การประสานงานงานประกันคุณภาพ
การศึกษา การดาเนินงานเกี่ยวกับการประชุมแผน งบประมาณ และงานประกันคุณภาพการศึกษา
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ของคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าว
จัดเป็นงานที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
การจัดทาคู่มือการดาเนินงานจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
จึงมีความสาคัญในฐานะเปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทางานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของ
กระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กระและวิธีการควบคุม
กระบวนการนั้น มักจัดทาขึ้นสาหรับลักษณะงานที่ซ้าซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับ บุคคล
หลายคน โดยสามารถปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปฏิ บั ติ ง าน (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการพั ฒ นาระบบข้ า ราชการ, 2549, หน้ า 12) นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การรวบรวม
รายละเอียดของการดาเนินงานจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา โดยระบุรายละเอียดในการดาเนินงานในทุกขั้นตอน

1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงานรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการ
2. เพื่อจัดเก็บและรวบรวม กระบวน ขั้นตอนในการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ

1.3 ขอบเขต/ข้อตกลงเบื้องต้น
คู่มือปฏิบัติงานรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นตาม
หลักวิชาการ โดยมีเนื้อหาสาระเป็นแนวคิดเบื้องต้น การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลความรู้ (Tacit
Knowledge) ตลอดจนแนวทาง แนวคิด รูปแบบและลักษณะของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการความรู้ กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานรายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการต่อไป

1.4 คาจากัดความ (Definition)
แผนปฏิบัติการ หมายถึง การวางแผนโครงการโดยกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้
การดาเนินงาน ระยะเวลาในการดาเนินงาน และการใช้จ่ายเงิน โดยมีความสอดคล้องกับพันธกิจ
วิสัยทัศน์และการดาเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ
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รายงานผลการดาเนิ น งานตามตัว บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ หมายถึง การรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบปีตามตัวบ่งชี้ของโครงการ ในรูปแบบบทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายละเอี ย ดของผลการด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรม การเบิ ก จ่ ายเงิ น งบประมาณ และการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

1.5 ภาระงานหลัก
หน่วยนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มีลักษณะ
ของานที่ปฏิบัติตามเอกสารการพรรณงาน (Job description) ดังนี้
1.5.1 จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานนโยบายและแผนคณะวิทยาการจัดการ
1.5.2 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแผนการปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ
1.5.3 ดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณประจาปีของคณะวิทยาการจัดการ
1.5.4 ดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทาสารสนเทศประจาปีของคณะวิทยาการจัดการ
1.5.5 ติดตาม บันทึกข้อมูล และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ
1.5.6 ดาเนินการจัดทาสถิติข้อมูลหน่วยนโยบายและแผนคณะวิทยาการจัดการ
1.5.7 จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีคณะวิทยาการจัดการ
1.5.8 ดาเนินการติดต่อประสานงานงานประกันคุณภาพการศึกษา
1.5.9 ดาเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับการประชุมแผน งบประมาณ และการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
1.5.10 ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถาม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานนโยบายและ
แผนคณะวิทยาการจัดการ
1.5.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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บทที่ 2
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความหมายของการจัดการความรู้ในองค์กร
ส ำนั ก งำน ก.พ.ร. และสถำบั น เพิ่ ม ผลผลิ ต แห่ ง ชำติ (2548, หน้ ำ 4) ให้ นิ ย ำมว่ ำ
“กำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร” หมำยถึง กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กรที่กระจัดกระจำยอยู่
ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีควำมสำมำรถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1.1 ควำมรู้ ที่ ฝั ง อยู่ ใ นคน (Tacit Knowledge) เป็ น ควำมรู้ ที่ ไ ด้ จ ำกประสบกำรณ์
พรสวรรค์หรือสัญชำตญำณของแต่ละบุคคลในกำรทำควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำงๆ เป็นควำมรู้ที่ไม่สำมำรถ
ถ่ำยทอดออกมำเป็นคำพูดหรือลำยลักษณ์อักษรได้โดยง่ำย เช่น ทักษะในกำรทำงำน งำนฝีมือ หรือ
กำรคิดเชิงวิเครำะห์ บำงครั้งเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบนำมธรรม
2.1.2 ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่สำมำรถรวบรวมถ่ำยทอดได้
โดยผ่ำนวิธีต่ำงๆ เช่น กำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือ บำงครั้งเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบ
รูปธรรม

2.2 ความหมายของคู่มอื การปฏิบัติงาน
นักวิชำกำรหลำยท่ำนได้อธิบำยถึงควำมหมำยของคู่มือกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
เรื อ งชั ย จรุ ง ศิ ร วั ฒ น์ (2554, หน้ ำ 1) คู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำน หมำยถึ ง เอกสำรที่ แ ต่ ล ะ
หน่วยงำนสร้ำงขึ้นมำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนนั้นและใช้เป็นคู่มือสำหรับศึกษำ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนอีกทั้งสำมำรถปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบ วิธี และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนำคต
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบข้ำรำชกำร (อ้ำงในเสถียร คำมีศักดิ์, 2549, หน้ำ 1)
คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทำงกำรทำงำนที่มีจุดเริ่มต้นและ
สิ้นสุดของกระบวนกำร มีกำรระบุถึงขั้นตอน และรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำง ๆ ขององค์กร
และวิธีกำรควบคุมกระบวนกำรนั้น มักจัดทำขึ้นสำหรับลักษณะงำนที่ซ้ำซ้อน มีหลำยขั้นตอน และ
เกี่ยวข้องกับหลำยคน สำมำรถปรับปรุงเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน
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อ.ก.ม. มหำวิทยำลัยแม่โจ้ (อ้ำงในเสถียร คำมีศักดิ์ , 2549, หน้ำ 2) คู่มือกำรปฏิบัติงำน
หรือผลงำนประเภทวิเครำะห์งำนในหน้ำที่รับผิดชอบ หมำยถึง เอกสำรในเชิงคุณภำพซึ่งรวบรวม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติในหน้ำที่ควำมรั บผิดชอบ และมีบทหนึ่งที่ได้กล่ำวถึงปัญหำ
อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน พร้อมเสนอแนวทำงวิธีแก้ปัญหำและพัฒนำงำนในหน้ำที่
คู่มือกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง เอกสำรทำงวิชำกำรที่บุคลำกรแต่ละตำแหน่งของหน่วยงำน
ในสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง สร้ำงขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนใดงำนหนึ่งตำม
ภำระหน้ ำ ที่ควำมรั บ ผิ ดชอบหรื อตำมที่ กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ ง ซึ่งในแต่ล ะบทมี
รำยละเอียดครอบคลุมเนื้อหำในแต่ละเรื่อง มีหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ พระรำชบัญญัติมติหนังสือเวียน
และเอกสำรที่เ กี่ย วข้องมีเทคนิ ควิธีกำรปฏิบัติง ำนรวมทั้งปัญหำอุปสรรคและข้อ เสนอแนะ และ
ต้องจัดทำเป็นรูปเล่ม
กำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง กำรเขียนเอกสำรผลงำนในเชิงคุณภำพตำมหลัก
วิชำกำรบุคลำกรสำยสนับสนุนในตำแหน่งประเภททั่วไป เชี่ยวชำญเฉพำะวิชำชีพเฉพำะ ผู้ที่ได้สร้ำง
ผลงำนทำงวิช ำกำรจะสำมำรถใช้ เป็ น เอกสำรประกอบกำรยื่ น ขอก ำหนดต ำแหน่ งให้ สู งขึ้ น และ
เลื่อนระดับตำแหน่งเป็นชำนำญกำร ชำนำญกำรพิเศษ หรือเชี่ยวชำญตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน
กำรอุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ (สกอ.) โดยสอดคล้ อ งกั บ กรอบอั ต รำก ำลั ง ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นใน
สถำบันอุดมศึกษำ (สำยสนับสนุน) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 ของคณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง

2.3 ความสาคัญของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบข้ำรำชกำร (อ้ำงในเสถียร คำมีศักดิ์, 2549, หน้ำ 4)
ได้ให้ควำมสำคัญของกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
2.3.1 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนในปัจจุบันเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
2.3.2 ผู้ปฏิบัติงำนทรำบและเข้ำใจว่ำควรทำอะไรก่อนและหลัง
2.3.3 ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำควรปฏิบัติอย่ำงไร เมื่อใด กับใคร
2.3.4 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และเป้ำหมำยของ
องค์กร
2.3.5 เพื่อให้ผู้บริหำรติดตำมงำนได้ทุกขั้นตอน
2.3.6 เป็นเครื่องมือในกำรฝึกอบรม
2.3.7 ใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรทำงำน
2.3.8 ใช้เป็นสื่อในกำรประสำนงำน
2.3.9 ได้งำนที่มีคุณภำพตำมกำหนดและทรำบถึงเทคนิคในกำรทำงำน
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2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
2.3.16
2.3.17
2.3.18
2.3.19
2.3.20
2.3.21
2.3.22
2.3.23

ผู้ปฏิบัติงำนไม่เกิดควำมสับสนและทรำบถึงตำแหน่งงำนที่รับผิดชอบ
แต่ละหน่วยงำนรู้งำนซึ่งกันและกัน
บุคลำกร หรือเจ้ำหน้ำที่สำมำรถทำงำนแทนกันได้
สำมำรถเริ่มปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว เมื่อมีกำรโยกย้ำยตำแหน่งงำน
ลดขั้นตอนกำรทำงำนที่ซ้ำซ้อน
ลดข้อผิดพลำดจำกกำรทำงำนที่ไม่เป็นระบบ
ช่วยเสริมสร้ำงควำมมั่นใจในกำรทำงำน
ช่วยให้เกิดควำมสม่ำเสมอในกำรปฏิบัติงำน
ช่วยลดควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นในกำรทำงำน
ช่วยลดกำรตอบคำถำม
ช่วยลดเวลำสอนงำน
ช่วยให้กำรทำงำนเป็นมืออำชีพ
ช่วยออกแบบระบบงำนใหม่และปรับปรุงงำน
ผู้ปฏิบัติงำนทรำบรำยละเอียด และทำงำนได้อย่ำงถูกต้อง

2.4 วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (2552, หน้ำ 27) ได้กล่ำวถึงวัตถุประสงค์ใน
กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนไว้ ดังนี้
2.4.1 เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนปั จ จุ บั น เป็ น ระบบและมี ม ำตรฐำนเดี ย วกั น ได้ ผ ลลั พ ธ์ ที่
เหมือนกันและคงที่
2.4.2 ผู้ปฏิบัติงำน ผู้ใช้บริกำรทรำบและเข้ำใจว่ำควรทำอะไรก่อนและหลัง เพรำะจะแสดง
ถึงลำดับขั้นตอนกำรทำงำนที่ชัดเจน (Flow of Steps)
2.4.3 ผู้ปฏิบัติงำน ผู้ใช้บริกำรทรำบว่ำควรปฏิบัติงำนอย่ำงไร เมื่อใด กับใคร เพรำะจะระบุ
รำยละเอียดอย่ำงครบถ้วน
2.4.5 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และเป้ำหมำยของ
องค์กร เพรำะถ้ำผ่ำนกำรพิจำรณำ ทบทวน และอนุมัติแล้ว และมีกำรแสดงวัตถุประสงค์ในกำรจัดทำ
อย่ำงชัดเจน
2.4.6 เพื่อให้ผู้บริหำรติดตำมงำนได้ทุกขั้นตอน เพรำะมีกำรแจกจ่ำยไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกคน
และจัดเก็บไว้อ้ำงอิง
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2.3.6 เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรฝึ ก อบรม เพรำะช่ ว ยสร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจที่ ชั ด เจนและระบุ
รำยละเอีย ดได้ครบถ้ ว นมำกกว่ำ กำรอธิบ ำยด้ว ยวำจำเพียงอย่ ำงเดี ยว ซึ่ง อำจอธิ บำยตกหล่ นไม่
ครบถ้วน เพรำะในบำงกระบวนกำรอำจจะมีพนักงำนมำกหรือเข้ำใหม่อยู่ตลอดเวลำ จึงป้องกันกำร
ทำงำนที่ไม่เหมือนกัน
2.3.7 ใช้เป็นสื่อในกำรประสำนงำนเพรำะมีกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือ
หน่วยงำน เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือปัญหำเกิดขึ้นสำมำรถใช้ในกำรประชุม หรือประสำนงำนร่วมกัน
2.3.8 ใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรทำงำน
2.3.9 ได้งำนที่มีคุณภำพตำมที่กำหนด
2.3.10 ช่วยในกำรออกแบบระบบงำนใหม่ และปรับปรุงงำน

2.5 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (2552, หน้ำ 28) กล่ำวถึงประโยชน์ของคู่มือ
กำรปฏิบัติงำน ดังนี้
2.5.1 ช่วยลดกำรตอบคำถำมที่เกิดขึ้นในกำรทำงำน
2.5.2 ช่วยลดเวลำในกำรสอนงำน
2.5.3 ช่วยเสริมสร้ำงควำมมั่นใจในกำรทำงำน
2.5.4 ช่วยให้กำรทำงำนเป็นมืออำชีพ
2.5.5 ช่วยให้เกิดควำมสม่ำเสมอในกำรปฏิบัติงำน
2.5.6 ช่วยลดควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นในกำรทำงำน
2.5.7 ลดขั้นตอนกำรทำงำนที่ซับซ้อน
2.5.8 ช่วยในกำรปรับปรุงงำนและออกแบบกระบวนงำนใหม่
นอกจำกประโยชน์ดังกล่ำวแล้วคู่มือกำรปฏิบัติงำนยังจะสำมำรถนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆ ได้
อำทิ เป็นเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมข้ำรำชกำรใหม่ กำรรวบรวมประเด็นในงำนหรือที่เกี่ยวข้อง
กับงำน หรือกรณีที่ไม่ใช่เรื่องปกติ เป็นต้น

2.6 ลักษณะที่ดีของคู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) กล่ำวไว้ว่ำลักษณะของคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนที่ดีทผี่ ู้เขียนควรจัดให้มีลักษณะ ดังนี้
2.6.1 เนื้อหำกระชับ ชัดเจน เข้ำใจง่ำย เนื่องจำกมีไว้ใช้ในกำรปฏิบัติงำน มิใช่เพื่อค้นคว้ำ
ศึกษำ วิจัย ที่ต้องใช้เวลำในกำรอ่ำนค่อนข้ำงนำน คือ มีกำรปฏิบัติงำนที่ดีต้องจดจำได้ง่ำย และค้นหำ
ขั้นตอนที่ต้องกำรทรำบได้สะดวกและรวดเร็ว
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2.6.2 เป็นประโยชน์สำหรับกำรทำงำนและฝึกอบรม เพรำะเมื่อจัดทำขึ้นมำแล้วต้องใช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่ำ บำงครั้งคู่มือที่เรำทำขึ้นเอง เรำอำจเข้ำใจคนเดียว ดังนั้นต้องคำนึงถึงผู้อ่ำนที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงำนใหม่ด้วย
2.6.3 เหมำะสมกับองค์กำรและผู้ใช้งำนแต่ละกลุ่มทั้งด้ำนรูปแบบ ภำษำ และกำรเข้ำถึง
2.6.4 มีควำมน่ำสนใจ น่ำติดตำม โดยอำจใช้เทคนิคต่ำงๆ เช่น ตำรำง รูปภำพ แผนภูมิ
หรือผังงำน (Flow Chart)
2.6.5 มีควำมเป็นปัจจุบัน (Update) ไม่ล้ำสมัย โดยกำรทบทวนและปรับเปลี่ยนขั้นตอน
หรือรำยละเอียดต่ำงๆ ที่สำคัญ ต้องมีควำมยืดหยุ่นโดยกำรไม่ระบุข้อมูลที่เฉพำะเจำะจงลงไป เช่น
วันที่ จำนวน ชื่อบุคคล ซึ่งอำจใช้ได้ไม่นำนแต่ล้ำสมัยได้ง่ำย
2.6.6 แสดงหน่วยงำนที่จัดทำ วันที่บังคับใช้ เพื่อให้มั่นใจว่ ำเป็นเอกสำรของหน่วยงำนใด
ล้ำสมัยหรือยัง
2.6.7 มีตัวอย่ำงประกอบ เพื่อเพิ่มควำมเข้ำใจ และป้องกันควำมเข้ำใจที่คำดเคลื่อน

2.7 ระดับของคู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือกำรปฏิบัติงำน แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ (เสถียร คำมีศักดิ,์ 2553, หน้ำ 5) ดังนี้
2.7.1 Manual Book เป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่นำเอำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติประกำศ
พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง นำมำรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่แล้วจัดทำ
เป็นรูปเล่ม
2.7.2 Cook Book เป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่เหมือนกับระดับ Manual Book แต่ต้องเพิ่ม
ขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติงำน
2.7.3 Tip Book เป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่เหมื อนกับระดับ Manual Book และ Cook
Book แต่ ต้ อ งเพิ่ ม เทคนิ ค ประสบกำรณ์ ใ นสำขำวิ ช ำชี พ และหรื อ น ำเทคโนโลยี ม ำใช้ แ ละหรื อ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน

2.8 การเขียนผังงานในคู่มือการปฏิบัติงาน
ผังงำน (Flowchart) หมำยถึง แผนภำพที่มีกำรใช้สัญลักษณ์รูปภำพและลูกศรที่แสดงถึง
ขั้นตอนกำรทำงำนทีละขั้นตอนของกิจกรรมหรือระบบกำรทำงำน รวมไปถึงทิศทำงกำรไหลของข้อมูล
ตั้งแต่แรกจนได้ผลลัพธ์ตำมที่ต้องกำร โดยประโยชน์ของผังงำน ดังนี้
2.8.1 ช่ว ยล ำดับขั้น ตอนระบบกำรทำงำน หรือโปรแกรม ทำให้ ส ำมำรถนำไปเขียนได้
โดยไม่สับสน
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2.8.2 ช่วยในกำรตรวจสอบ ดัดแปลง แก้ไขระบบกำรทำงำนหรือโปรแกรมได้ง่ำย สะดวก
และรวดเร็ว
2.8.3 ช่วยให้ผู้อื่นสำมำรถศึกษำระบบกำรทำงำนได้โดยง่ำย และรวดเร็วมำกขึ้น
เสถียร คำมีศักดิ์ (2549, หน้ำ 24) กล่ำวไว้ว่ำกำรเขียน Flow Chart เริ่มต้นด้วยกำรเขียน
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นมำใส่ล งในกรอบรูปทรงเรขำคณิตตำมประเภทของกิจกรรมนั้นๆ แล้ว
นำมำเขียนต่อกันตำมลำดับขั้นตอน และเชื่อมด้วยลูกศรโดยสัญลักษณ์ที่นิยมใช้เขียนผังงำน ดังนี้
จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนกำร
แสดงทิศทำง หรือกำรไหลของงำน
กิจกรรมและกระบวนกำรทำงำน
กำรตรวจสอบ กำรตัดสินใจ กำรอนุมัติ
แสดงจุดเชื่อมต่อจำกหน้ำหนึ่งไปยังหน้ำต่อไป
กำรขึ้นหน้ำใหม่ (กรณีที่ผังงำนยำวเกินหนึ่งหน้ำ)

2.9 การเขียนหลักเกณฑ์ วิธีการ กฎ ระเบียบ มติ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียนใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
กำรเขียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำรกฎ ระเบียบ มติ ข้อบังคับ ประกำศ หนังสือเวียนฯลฯ
ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนนี้ ผู้เชี่ยวชำญต่ำงก็ให้ข้อสังเกตไว้ตรงกันว่ำกำรเขียนหลักเกณฑ์ วิธีกำรเขียนกฎ
ระเบียบ มติ คำสั่ง ข้อบั งคับ ประกำศ หนังสือเวียน เกณฑ์มำตรฐำน สู ตร วิธีกำรคำนวณวิธีกำร
วิเครำะห์ ที่เกี่ย วกับคู่มือกำรปฏิบัติงำนนั้นไม่ควรคัดลอกหรือพิมพ์ตำมต้นฉบับตัวจริงมำทั้งหมด
แต่ค วรจะเขีย นโดยสรุ ป เป็ น ส ำนวนภำษำของตนเอง เพื่ อให้ ทุก คนที่ อ่ำนแล้ ว เข้ ำใจตรงกัน และ
สำมำรถนำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง

2.10 การรวบรวมข้อมูลในคู่มือการปฏิบัติงาน
ในกำรเก็บ รวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนควรจะต้องพิจำรณำถึงลักษณะ
คุณภำพของข้อมูลที่จะรวบรวมได้มำที่สำคัญคือ ต้องมีควำมถูกต้องและมีควำมน่ำเชื่อถือโดยข้อมูลจะ
มำจำก 2 แหล่ง ดังนี้
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1) “ข้อมูลทุติยภูมิ”เป็นข้อมูลที่อยู่รูปของเอกสำรต่ำงๆ ที่มีบุคคลหรือหน่วยงำนอื่นๆ ได้
เก็บรวบรวมไว้แล้ว มีควำมน่ำเชื่อถือสูงมีข้อดีคือ มีควำมสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่ำใช้จ่ำย เช่น
ตำรำ ผลงำนวิจัย
2) “ข้อมูลปฐมภูมิ”เป็นข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไปแต่ยังไม่มีผู้เก็บรวบรวมหรือวิเครำะห์แต่อย่ำงใด
ข้อดีของข้อมูลปฐมภูมิคือ มีควำมคล่องตัวและมีโอกำสได้รับข้อมูลมำกจำกหน่วยงำนทั่วไป สำมำรถ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้หลำกหลำยวิธีอำทิ กำรสังเกต กำรสำรวจ และกำรทดลอง แต่มีข้อจำกัด คือ
ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยสูงในกำรเดินทำงไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีที่เป็นที่นิยมมำกมี 4 วิธี คือ
2.1) “กำรสัมภำษณ์”เป็นวิธีที่ต้องใช้เวลำค่อนข้ำงมำกแต่ข้อมูลที่ได้รับน่ำเชื่อถือ เช่น
กำรสัมภำษณ์นักเรียนที่สนใจสมัครเข้ำเรียนในมหำวิทยำลัย/คณะ/สำขำวิชำต่ำง ๆ เป็นต้น
2.2) “กำรสังเกต”เช่น กำรนับจำนวนผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์และสวมหมวกกันน๊อคที่
ผ่ำนหน้ำโรงแรมจอมพลในช่วงเวลำต่ำง ๆเป็นต้น
2.3) “กำรทดลอง”ส่ว นใหญ่เป็นกำรทดลองในห้องวิทยำศำสตร์ แต่สำมำรถนำมำ
ประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้เช่น กำรทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ 2 กลุ่ม
ระหว่ำงผู้ เรี ย นที่ฟังกำรบรรยำย กับผู้ ที่เรียนจำกกำรใช้ส ไลด์ โดยมีเนื้อหำเดียวกัน ในช่ว งเวลำ
เดียวกันและใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน เป็นต้น
2.4) “กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง” เป็นกำรเลือกจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่
จะศึกษำกรณี ใช้กลุ่ มตัว อย่ ำงจ ำนวนมำกก็จะช่ว ยท ำให้ ไ ด้ค่ำใกล้ เคีย งมำกและประมำณค่ำสิ่ ง ที่
ต้องกำรศึกษำได้หมด

2.11 ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยำกำรจั ดกำร พัฒนำมำจำก “คณะวิชำวิทยำกำรจัดกำร” (แผนยุทธศำสตร์พัฒนำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร, 2560, หน้ำ 47-48) ซึ่งได้จัดตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อปี พ.ศ.2528 ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรในวิทยำลัยครูหมู่บ้ำนจอมบึง โดยอนุมัติตำมมำตรำ 5
แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ วิ ท ยำลั ย ครู (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2527 ที่ ก ำหนดให้ วิ ทยำลั ยครู มี ภำระหน้ ำที่ ให้
กำรศึกษำสำขำวิชำอื่นๆ ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นที่นอกเหนือจำกกำรผลิตครูกำรก่อตั้งคณะวิชำ
วิทยำกำรจัดกำรเมื่อปีกำรศึกษำ 2528 เริ่มด้วยกำรรับสมัครและขอร้องให้อำจำรย์ที่มีวุฒิกำรศึกษำใน
สำขำที่สั มพันธ์กับกำรเปิดสอนสำขำอื่นๆ ที่ไม่ใช่กำรผลิต ครูโอนมำสั งกัดคณะวิช ำนี้ และโอนวัส ดุ
ครุภัณฑ์ของภำควิชำสหกรณ์ ภำควิชำเศรษฐศำสตร์ จำกคณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มำ
รวมกั บ โครงกำรผลิ ต ครู เ ทคนิ ค อำชี พ ระดั บ ประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ กำรศึ ก ษำชั้ นสู ง วิ ช ำเอก
กำรจัดกำรสำนั กงำน (ป.กศ.สูง) คณะวิชำครุศำสตร์เริ่มแรกคณะวิชำวิทยำกำรจัดกำรมีภำควิชำ 3
ภำควิชำ ได้แก่ ภำควิชำบริหำรธุรกิจและรัฐกิจ ซึ่งในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2528 เปิดสอน
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2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชำเอกสหกรณ์ และหลักสูตรวิชำเอกกำรจัดกำรสำนักงำน ปีกำรศึกษำ
2528 คณะได้ดำเนินกำรเปิดสอนในระดับปริญญำตรี (2 ปีหลัง) วิชำเอกกำรจัดกำรทั่วไป ศศ.บ.
(กำรจัดกำรทั่วไป) สำหรับนักศึกษำตำม “โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำสำหรับบุคลำกรประจำกำร”
(กศ.บป.) สอนในวันเสำร์-อำทิตย์ เป็นครั้งแรกของวิทยำลัยครูหมู่บ้ำนจอมบึงที่เปิดสอนในสำขำวิชำ
ศิลปศำสตร์ และในปีต่อมำก็ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญำวิชำเอกวำรสำรและกำรประชำสัมพันธ์
ปลำยปี พ.ศ.2529 ได้เปลี่ยนชื่อภำควิชำบริหำรธุรกิจและรัฐกิจเป็นภำควิชำบริหำรธุรกิจและสหกรณ์
ต่อมำในปีกำรศึกษำ 2531 คณะได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญำตรี 4 ปี วิชำเอกกำรจัดกำรทั่วไป ศศ.บ.
(กำรจัดกำรทั่วไป) และวิชำเอกนิเทศศำสตร์ ศศ.บ. (นิเทศศำสตร์) วันที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2538
มีกำรเปลี่ยนพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. 2538 จึงยกเลิกพระรำชบั ญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ.
2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2527 มีผ ลให้ “วิทยำลั ยครู ” เปลี่ ยนเป็น “สถำบันรำชภัฏ ” ตำแหน่ง
“อธิกำร” เปลี่ยนเป็น “อธิกำรบดี” “คณะวิชำ” เปลี่ยนเป็น “คณะ” “หัวหน้ำคณะวิชำ” เปลี่ยนเป็น
“คณบดี” ในช่วงเวลำนั้น คณะวิทยำกำรจัดกำรมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรประกอบด้วยภำควิชำ จำนวน
5 ภำควิชำ คือ ภำควิชำบริหำรธุรกิจและสหกรณ์ ภำควิชำเศรษฐศำสตร์ ภำควิชำกำรตลำด ภำควิชำ
กำรเงินและกำรบัญชี ภำควิชำกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ มีหน่วยงำนสนับสนุน คือ สำนักงำน
เลขำนุกำรคณะ และฝ่ำยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพธุรกิจ ต่อมำปลำยปีกำรศึกษำ 2541 สถำบันรำชภัฏ
ได้ยกเลิกภำควิชำโดยให้บริหำรวิชำกำรในรูปของโปรแกรมวิชำ และได้ย้ำยที่ทำกำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร จำกอำคำรเรียน 3 มำอยู่ที่อำคำรเรียนรวม (อำคำร 11) มีกำรจัดระบบมำตรฐำนเพื่อกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ อำจำรย์ในคณะและบุคลำกรได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญำ พันธกิจ
และแผนยุทธศำสตร์ ตั้งแต่บัดนั้นมำจนถึงปัจจุบันโดยมีกำรปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่ก็ยังยึด
ตำมที่ร่วมกันกำหนดไว้แต่เดิม และในวันที่ 15 มิถุนำยน 2547 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ และมีประกำศกำรแบ่งส่วนรำชกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
ออกเป็น 4 คณะ 4 สำนั ก และ 1 สถำบัน ประกอบด้วย คณะครุศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำนักงำนอธิกำรบดี สำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน และสถำบันวิจัยและพัฒนำ มีผลให้คณะวิทยำกำรจัดกำรมีสถำนภำพสูงขึ้น และมีอิสระใน
กำรดำเนินกำรตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ อันได้แก่ กำรสอน กำรวิจัย กำรให้บริกำรวิชำกำร
แก่สั ง คม ปรั บ ปรุ ง ถ่ำยทอด กำรพัฒ นำเทคโนโลยี กำรทำนุบำรุงศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมปั จจุบั น
คณะวิทยำกำรจัดกำร ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและผลิ ตบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
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2.12 โครงสร้างหน่วยงาน
คณะวิ ท ยำกำรจั ด กำรมี ก ำรกำหนดโครงสร้ำ งขององค์ ก ำรให้ มี ค วำมยื ดหยุ่ น เพื่ อ ควำม
คล่องตัว โดยกำหนดให้งำนด้ำนกำรสนับสนุนวิชำกำรรวมอยู่ในหน่วยงำนเดียวกันในสำนักงำนคณบดี
ส่วนงำนด้ำนกำรผลิตบัณฑิตบริหำรจัดกำรโดยกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 รับผิดชอบบริหำรจัดกำรโดยมีควำมเป็นอิสระทำง
วิชำกำร และทำงำนเป็นทีม
โครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ
คณะกรรมกำรประจำคณะ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
คณะกรรมกำรวิชำกำร
ผู้ช่วยคณบดี

รองคณบดีฯ

คณะกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำ
คณะกรรมกำรวิจัยและบริกำร
วิชำกำร

สานักงานคณบดี
- หน่วยธุรกำรและสำรบรรณ
- หน่วยเลขำนุกำรและกำรประชุม
- หน่วยนโยบำยและแผน
- หน่วยวัสดุและอำคำรสถำนที่
- หน่วยกำรเงินและบัญชี
- หน่วยบุคลำกร
- หน่วยห้องปฏิบัติกำรนิเทศศำสตร์
- หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- หน่วยประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร

อาจารย์
- คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป
- คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำขำวิชำกำรตลำด
- คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำขำวิชำกำรบัญชี
- คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
- คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำขำวิชำนิเทศศำสตร์
- คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต

ภำพที่ 2.1 แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนคณะวิทยำกำรจัดกำร
ที่มำ แผนยุทธศำสตร์พัฒนำคณะวิทยำกำรจัดกำร, 2560, หน้ำ 52
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2.13 ภาระหน้าที่ของคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยำกำรจัดกำร เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรผลิตบัณฑิตบริหำรธุรกิจ กำรท่องเที่ยว
และนิเทศศำสตร์ โดยมีภำรระหน้ำที่ (แผนยุทธศำสตร์พัฒนำคณะวิทยำกำรจัดกำร, 2560, หน้ำ 53)
ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิต โดยกำรพัฒนำหลักสูตรที่ทันสมัยและมีควำมยืดหยุ่นสูงเพื่อตอบสนองต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณำจำรย์พัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร และ
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งภำยใน และภำยนอกประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ
ดูงำน ฝึ กอบรม เข้ ำร่ ว มประชุมสั มมนำ เพื่อให้ คณำจำรย์และบุคลำกรมีกำรพัฒ นำตนเองอย่ ำ ง
ต่อเนื่ อง พัฒ นำสื่ อ กำรสอน เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้ อมทำงกำยภำพให้ เพี ยงพอและมีคุ ณภำพ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดรูปแบบกำรเรียนกำร
สอนที่เหมำะสมและยืดหยุ่นโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกบุคคล สถำบัน และชุมชนภำยนอก และพัฒนำ
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และสมำคมวิชำชีพในกำรจัดกำรศึกษำ
ให้มีคุณภำพ
2. การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยกำรส่งเสริมให้นักศึกษำได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มี
ลักษณะ “ใฝ่ ดี ใฝ่ รู้ สู้ งำน” มุ่งมั่นควำมเป็นเลิศและมีจิตวิญญำณในวิช ำชีพ สำมำรถสนองตอบ
ควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคม กำรส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำตนเอง และกิจกรรม
สร้ำงเสริมสัมพันธ์ภำพของคณะวิทยำกำรจัดกำรกับหน่วยงำนอื่น และชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทำงวิชำกำร และประสบกำรณ์ในวิชำชีพแก่นักศึกษำปัจจุบัน และศิษย์เก่ำ และจัดให้ มี
ระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรสำหรับนักศึกษำเพิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรเรียนในชั้นเรียน
3. การวิจัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้คณำจำรย์ขอทุนวิจัยจำกแหล่งทุนทั้งภำยในและ
ภำยนอก กำรส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ นให้ คณำจำรย์ ท ำงำนวิ จั ยเพื่ อน ำมำบูร ณำกำรกั บ กำรเรี ย น
กำรสอน และกำรส่งเสริมสนับสนุนให้คณำจำรย์นำผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ
4. การบริการทางวิชาการสู่สังคม โดยกำรสนับสนุนให้อำจำรย์มีส่วนร่วมในกำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรบริกำรวิชำกำรที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำร
สอนกำรวิจัย และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนโครงกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพที่
ตอบสนองต่อกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่สังคมและชุมชน
5. การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมโดยกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่นำกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยผสมผสำนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่มีกำรบูรณำกำรกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ำกับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสำขำวิชำ และคณะที่จัดโดยองค์กำรนักศึกษำ กำรส่งเสริมและ
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สนับสนุนกิจกรรมในกำรอนุรักษ์ พัฒนำและสร้ำงเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจน
กำรเผยแพร่สู่สำธำรณชน
6. การบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ กำรพัฒนำองค์กรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ กำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้ำงขวัญ
และกำลั ง ใจบุ ค ลำกรเป็ น ประจ ำอย่ำ งต่อ เนื่ อง โดยยึด หลั ก กำรบริหำรงำนตำมหลั กธรรมำภิ บำล
ซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของคณะวิทยำกำรจัดกำร ตลอดจนกำรพัฒนำเทคโนโลยีภำยในคณะวิทยำกำรจัดกำรให้
สำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจให้สำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
7. บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำรสนับสนุนให้ใช้ทรัพยำกรอย่ำง
มีป ระสิ ทธิภ ำพและเป็ น ประโยชน์ ต่อส่ ว นรวม กำรปรั บกระบวนกำรจัดสรรงบประมำณให้ เป็ น
เครื่องมือกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
8. การประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยำกำรจัดกำรได้ตระหนักถึง ควำมสำคัญของ
ระบบประกันคุณภำพต่อกำรพัฒนำให้ก้ำวหน้ำ สู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
ให้กับตลำดแรงงำนที่มีกำรแข่งขันในยุคปัจจุบัน ดังนั้นคณะวิทยำกำรจัดกำรจึงได้กำหนดนโยบำยกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำขึ้น เพื่อจะได้
สำมำรถดำเนิน กำรตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิ ทธิผล โดยสอดคล้ องกับ
นโยบำยประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย ดังนี้
8.1 กำรวำงแนวทำงในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พร้อมทั้งประชำสัมพันธ์ทำควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับบุคลำกรภำยในคณะวิทยำกำรจัดกำร
8.2 สนับสนุนกำรพัฒนำกลไกประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทำกำรตรวจสอบ ทบทวน
และประเมินคุณภำพให้ ส อดคล้ องกับระบบกำรทำงำนภำยในคณะวิทยำกำรจัดกำร โดยเน้นให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่มหำวิทยำลัยกำหนด
8.3 ด ำเนิ น กำรให้ ค ณะวิ ท ยำกำรจั ด กำรมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำที่ มี
กระบวนกำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ โดยดำเนินกำรตำมคู่มือประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทำงในกำรด ำเนิ น งำนประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของคณะวิ ท ยำกำรจั ด กำรและ
ดำเนินกำรประเมินตนเองพร้อมจัดทำรำยงำนทั้งระดับสำขำวิชำ และระดับคณะ
8.4 สนับสนุนให้สำขำวิชำที่สังกัดคณะวิทยำกำรจัดกำร มีควำมพร้อมสำหรับกำรตรวจ
และกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อนำผลไปปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเนื่อง
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2.14 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
บทบำทหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบของต ำแหน่ ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ วิ เ ครำะห์ น โยบำยและแผน
คณะวิทยำกำรจัดกำร เป็นกำรปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทำงวิชำกำรในกำรทำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์นโยบำยและกำรวำงแผน ภำยใต้กำรกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม วิเครำะห์ และประมวลนโยบำยของมหำวิทยำลัย รัฐบำลและสถำนกำรณ์
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อนำมำสรุปเสนอประกอบกำรกำหนดนโยบำย
และเป้ำหมำยของคณะวิทยำกำรจัดกำร
1.2
รวบรวมข้อมูล ศึกษำวิเครำะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภำรกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลั ย หรื อทิศทำงกำรพัฒ นำเศรษฐกิจ สั งคม กำรเมือง กำรศึกษำ เพื่อวำงแผนกำหนด
แผนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรวิชำกำร
1.3 วิเครำะห์นโยบำยของมหำวิทยำลัย แผนงำน และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม
กำรศึกษำ กำรเมือง กำรบริ หำรหรือควำมมั่นคง ควำมเสี่ ยง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำ
แผนกำรปฏิบัติงำน แผนงำน โครงกำรและกิจกรรมได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4 สำรวจ รวบรวม ติดตำม และประมวลผลข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยคณะ
วิทยำกำรจัดกำร และมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึงเพื่อนำข้อมูลที่ได้มำจัดทำรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนประจำปี รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร และ
แผนพัฒนำบุคลำกรคณะวิทยำกำรจัดกำร
1.5 ศึกษำวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยุทธศำสตร์และนโยบำยของมหำวิทยำลัย เพื่อ
ประกอบกำรเสนอแนะแนวทำงกำรประสำนผลักดันยุทธศำสตร์และนโยบำย ตลอดจนกำรติดตำม
ประเมินผลของคณะวิทยำกำรจัดกำรให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
2. ด้านการวางแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือ
โครงกำรเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในคณะ มหำวิทยำลัย ศูนย์ สำนัก เพื่อให้เกิด
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่คณำจำรย์ และบุคลำกร หรือ
สำขำวิชำ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
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4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ที่เกี่ยวกับกำรจัดทำแผนงำน
โครงกำร
4.2 ให้ คำปรึกษำแนะนำตอบปัญหำและชี้แจงข้อซักถำมเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับงำน
นโยบำยและแผนคณะวิทยำกำรจัดกำร เพื่อแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน

2.15 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หน่วยนโยบำยและแผน และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร มีลักษณะ
ของงำนที่ปฏิบัติตำมเอกสำรกำรพรรณงำน (Job description) ดังนี้
1. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำนนโยบำยและแผนคณะวิทยำกำรจัดกำร
2. ศึกษำ วิเครำะห์ จัดทำแผนกำรปฏิบัติรำชกำรคณะวิทยำกำรจัดกำร
3. ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดทำงบประมำณประจำปีของคณะวิทยำกำรจัดกำร
4. ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดทำสำรสนเทศประจำปีของคณะวิทยำกำรจัดกำร
5. ติดตำม บันทึกข้อมูล และรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของคณะวิทยำกำรจัดกำร
6. ดำเนินกำรจัดทำสถิติข้อมูลหน่วยนโยบำยและแผนคณะวิทยำกำรจัดกำร
7. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีคณะวิทยำกำรจัดกำร
8. ดำเนินกำรติดต่อประสำนงำนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
9. ดำเนินงำนและประสำนงำนเกี่ยวกับกำรประชุมแผน งบประมำณ และกำรประกัน-คุณภำพ
คณะวิทยำกำรจัดกำร
10. ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถำม ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับงำนนโยบำยและ
แผนคณะวิทยำกำรจัดกำร
11. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
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บทที่ 3
ผังกระบวนการทางาน (Flow Chart)
กระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) กระบวนการปฏิบัติงานรายงานผลการดาเนินงานตาม
ตัว บ่ ง ชี้ข องแผนปฏิ บั ติ ก าร เป็ น การรวบรวมขั้ นตอนการจั ด ทารายงานผลตามรายละเอีย ดการ
ดาเนินงานตามลาดับขั้นในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้คู่มือ ปฏิบัติงานรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ ได้แก่
3.1 การดาเนินการติดตามการดาเนินโครงการและการใช้เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินโครงการและการใช้เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
3.3 การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
3.4 การนาไปใช้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่
3.5 การปรับปรุงและการพัฒนาแผน

3.1 การดาเนินการติดตามการดาเนินโครงการและการรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ดาเนินการติดตามการรายงานผลการดาเนินโครงการ
1.ติดตามด้วยวาจา
2.บันทึกข้อความ

รองคณบดี, คณบดี
อนุมัติ
รายงานผลการดาเนินโครงการ
1.รูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ
2.ภาพถ่ายโครงการ
3.ไฟล์ภาพถ่ายโครงการ

ปรับแก้ไข
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3.2 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น โครงการ และการใช้ เ งิ น งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดาเนินโครงการ
ลงนามโดยคณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
(รายงานผลตามแบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินโครงการ)
ผู้ดาเนินโครงการ
รวบรวมข้อมูล รายงานผลการดาเนินโครงการ ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ซีดี หรือไฟล์รายงานผลการดาเนินโครงการ
บันทึกรายละเอียดข้อมูลลงในตารางสรุปผลการดาเนินโครงการ
ประจาปีงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ และจัดทารายงานสรุป
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3.3 การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
จัดเตรียมข้อมูล
1.รายงานผลการดาเนินโครงการ
2.ตารางข้อมูลสรุปผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ
3.ไฟล์ รูปภาพ และรายละเอียดโครงการ
สรุปข้อมูล และจัดพิมพ์
1.บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
2.รายละเอียดของงบประมาณประจาปีที่ได้รับ
3.สรุปการบริหารจัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (การใช้จ่ายเงิน)
4.การบริหารงบประมาณ
4.1 การบริหารงบประมาณแผนดิน
4.2 การบริหารงบประมาณเงินรายได้
5.การบริหารโครงการ/กิจกรรม
6.ภาคผนวก (ตารางสรุปผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ)

เสนออนุมัติ/ตรวจสอบ
อนุมัติ

จัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์
1.ประกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อหา และภาคผนวก
2.จัดทารูปเล่ม

แก้ไข
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3.4 การนาไปใช้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่
รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ
รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะวิทยาการจัดการ
รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณาจารย์และบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ
รายงานผลการดาเนินงานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ได้แก่ http://mns.mcru.ac.th
Facebook คณะวิทยาการจัดการ Line คณะวิทยาการจัดการ
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3.5 การปรับปรุง พัฒนา แผนและผลการดาเนินงาน
1.ติดตามผล/รายงานผลการดาเนินโครงการ (ที่ไม่บรรลุ)
2.ผลการตรวจประเมินคุณภาพ/คาแนะนาจากผู้ทรงฯ ตรวจประเมินคุณภาพ
3.จัดทารายงานสรุป/บันทึกข้อความ

รองคณบดีฯ, คณบดี
รายงาน

การประชุม
1.ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
2.ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
3.ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
จัดทาแผนพัฒนาผลการดาเนินงาน (Re improvement plan)

แก้ไข/สอบถาม
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บทที่ 4
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
คู่ มื อ การด าเนิ น งานจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประกอบด้วยรายละเอียดขั้นตอนในการดาเนินงาน (Work Instruction) ดังนี้
4.1 การดาเนินการติดตามการดาเนินโครงการและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินโครงการและการใช้เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
4.3 การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
4.4 การนาไปใช้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่
4.5 การปรับปรุง พัฒนา แผนและผลการดาเนินงาน

4.1 การดาเนิน การติ ดตามการด าเนิน โครงการและการรายงานผลการดาเนิน งาน
ตามแผนปฏิบัติการ
1. ติดตามด้วยวาจาโดยการสอบถามผู้ดาเนินโครงการหรือสาขาวิชาที่เป็นเจ้าของ
โครงการ
2. บันทึกข้อความเพื่อติดตามการรายงานผลการดาเนินโครงการ
3. เสนอรองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ หรือคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. รายงานผลการดาเนินโครงการ ภาพถ่ายโครงการ
4.2 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น โครงการและการใช้ เ งิ น งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ
1. ผู้ด าเนิน โครงการเสนอโครงการเพื่ อ ขออนุ มั ติก ารดาเนิ นงานและเบิก จ่ าย
งบประมาณ ณ สานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2. ฝ่ายบัญชีและการเงิน/แผน ดาเนินการตัดยอดเงิน
3. เสนอคณบดีเพื่ออนุมัติ
4. จัดทาสาเนาโครงการ และดาเนินการจัดเก็บในแฟ้มโครงการ
5. บันทึกข้อมูลลงในตารางสรุปผลฯ ได้ข้อมูลรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่
ดาเนินโครงการ งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
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4.3 การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
1. จัดเตรียมรายงานผลการดาเนิน โครงการ ตารางสรุ ปข้อมูลที่ทาการบันทึ ก
ข้อมูลสรุประหว่างปี รูปภาพ ไฟล์โครงการ ฯลฯ
2. จัดทาตารางสรุปผลการดาเนินโครงการ เพื่อให้เป็นข้อมูลภาคผนวก โดยระบุ
ข้อมูล ดังภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 แสดงตารางสรุปผลการดาเนินโครงการ
ทีม่ า ผูแ้ ต่ง, 2560
3. สรุปข้อมูลและดาเนินการจัดพิมพ์
3.1 บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
3.2 รายละเอียดของงบประมาณประจาปีที่ได้รับ
3.3 สรุปการบริหารจัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (การใช้จ่ายเงิน)
3.4 การบริหารงบประมาณ
3.4.1 การบริหารงบประมาณแผนดิน
3.4.2 การบริหารงบประมาณเงินรายได้
3.5 การบริหารโครงการ/กิจกรรม
3.6 ภาคผนวก (ตารางสรุปผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ)

4. นาเสนอรองคณบดีฝ่ายวางแผน และคณบดี เพื่อรับทราบเนื้อหา ตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูล
5. ดาเนินการจัดพิมพ์รูปเล่ม
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4.4 การนาไปใช้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่
1. นารูปเล่ม/ข้อมูลรายงานผลต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
2. นารูปเล่ม/ข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการปรจาคณะ
วิทยาการจัดการ
3. นารูปเล่ม/ข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณาจารย์และบุคลากร
4. นารูปเล่ม/ข้อมูลใช้รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ในการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ได้แก่ http://mns.mcru.ac.th Facebook คณะวิทยาการ
จัดการ Line คณะวิทยาการจัดการ

4.5 การปรับปรุง พัฒนา แผนและผลการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.

ติดตามผล/รายงานผลการดาเนินโครงการ (ที่ไม่บรรลุ)
ผลการตรวจประเมินคุณภาพ/คาแนะนาจากผู้ทรงฯ ตรวจประเมินคุณภาพ
จัดทารายงานสรุป/บันทึกข้อความ เพื่อนาเสนอรองคณบดีฝ่ายวางแผน/คณบดี อนุมตั ิ
ดาเนินการการประชุมเพือ่ แจ้งผลการดาเนินงาน/การดาเนินโครงการปรับปรุง
4.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
4.2 ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
4.3 ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
5. จัดทาแผนพัฒนาผลการดาเนินงาน (Re improvement plan)
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บทที่ 5
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของการทางาน
5.1 ผลการทางานตามตัวบ่งชี้
การดาเนินงาน
1.รายงานผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ

2.การรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

3.ภาพถ่ายโครงการ

4.ข้อมูลสารสนเทศ

การปฏิบัติงานก่อนการใช้คู่มือ การปฏิบัติงานหลังการใช้คู่มือ
1.ไม่ทันเวลาใช้งาน
1.มีรปู เล่มรายงานผลการ
2.ข้อมูลโครงการไม่ครบถ้วน
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการทีม่ ีข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้
2.ทันเวลาใช้งานในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และ
การประชุมรายงานผลต่าง ๆ
1.ผู้ดาเนินโครงการไม่รายงาน 1.ผู้ดาเนินโครงการรายงานผล
ผล/รายงานผลไม่ทันเวลา
ตามการติดตาม
2.รายงานผลไม่ถูกต้องตาม
2.การรายงานผลถูกต้อง
รูปแบบ/หลักการ
ครบถ้วนตามรูปแบบ
1.ข้อมูลภาพถ่ายโครงการสูญ 1.ได้ภาพถ่ายทุกโครงการ
หาย
ครบถ้วน
2.ไม่จดั ส่ง
1.ข้อมูลไม่ถูกต้องเทีย่ งตรง
1.ข้อมูลมีความเทีย่ งตรง
2.ไม่มีการเก็บรวบรวม
2.มีการเก็บรวบรวมเป็น
3.ข้อมูลไม่ครบถ้วน
หมวดหมู่
3.สามารถสืบค้นย้อนหลังได้
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5.2 อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผู้จดั ทาได้ดาเนินการนาคู่มือการดาเนินงานจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัตกิ ารไปทดลองใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ จานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยได้จดั ทาแบบ
ประเมินการใช้คมู่ ือเพือ่ ให้ผู้ใช้งานคูม่ ือได้ดาเนินการประเมิน ดังนี้
ตารางที่ 5.1 แสดงข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานคูม่ อื
หัวข้อการประเมิน
Mean
1.คู่มือมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและสามารถใช้งาน 5.00
ได้จริง
2.คู่มือมีเนื้อหาที่มคี วามชัดเจน
5.00
3.ใช้ภาษาที่เหมาะสม
4.66
4.มีการจัดทาเป็นรูปเล่ม
5.00
5.มีความสะดวกในการนามาใช้งาน
5.00
สรุปรวม 4.93

ระดับ
มากที่สุด

Std.
.000

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด

.000
.577
.000
.000
.115

จากตารางที่ 5.1 ผู้ ดาเนิ นการจั ด ทาคู่มือดาเนิ น การประเมิน ความพึงพอใจของผู้ ใช้ คู่มือ
พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ความพึ ง พอใจต่ อ คู่มื อ ในภาพรวมมากที่ สุ ด คะแนนเฉลี่ ย รวม 4.93
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าคู่มือมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและสามารถใช้งานได้จริง คู่มือมี
เนื้อหาที่มีความชัดเจน มีการจัดทาเป็นรูปเล่ม และมีความสะดวกในการนามาใช้งาน ระดับความพึง
พอใจมากที่สุดเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 5 และรองลงมา ได้แก่ ใช้ภาษาที่เหมาสม ระดับความพึงพอใจระดับ
มากทีส่ ุด ค่าเฉลี่ย 4.66

ข้อเสนอแนะ
1. ควรทาการพัฒนาคูม่ อื ในด้านรายละเอียดขั้นตอน เนื่องจากรูปแบบการดาเนินงานมีการ
เปลี่ยนแปลง
2. ควรทาการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านระเบียบ พรบ. และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ด้าน
งบประมาณ และการดาเนินกิจกรรมโครงการ
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ภาคผนวก
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แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานคู่มอื
การดาเนินงานจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบัติการ
คาชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านหลังจากทีไ่ ด้ทดลองใช้งานคูม่ ือ

รายการ

ระดับความคิดเห็น
มากทีส่ ุด
(5)

1.คู่มือมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
และสามารถใช้งานได้จริง
2.คู่มือมีเนื้อหาที่มีความชัดเจน
3.ใช้ภาษาที่เหมาะสม
4.มีการจัดทาเป็นรูปเล่ม
5.มีความสะดวกในการนามาใช้งาน
สรุปรวม

มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยทีส่ ุด
(1)
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การประมวลผลทางสถิติ
Descriptive Statistics
N
1.คู่มือมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและสามารถใช้
งานได้จริง
2.คู่มือมีเนื้อหาที่มีความชัดเจน
3.ใช้ภาษาที่เหมาะสม
4.มีการจัดทาเป็นรูปเล่ม
5.มีความสะดวกในการนามาใช้งาน
สรุปรวม

Mean

Std.
Deviation

3

5.0000

.00000

3
3
3
3
3

5.0000
4.6667
5.0000
5.0000
4.9333

.00000
.57735
.00000
.00000
.11547

