
 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

Work Instructions 

 

 

 

 

นายอรรถกฤต จันทร 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

งานห้องปฏิบัตกิารสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

 

 

 

 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร               รหัสเอกสาร WI – FHS – AS – SC – 01 
งาน  กิจการนักศึกษา    กิจกรรมหลัก  การบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกตั้องและชัดเจนในการให้บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการให้บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 
 

2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการให้บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา 
    3.2 วิเคราะห์หาแนวทางในการให้คำปรึกษา 
    3.3 ให้คำปรึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
    3.4 บันทึกการให้คำปรึกษาเป็นหลักฐาน 
    3.5 สรุปสถิติในการให้คำปรึกษา รายเดือน 
 
 

4. ผังการดำเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจำนวน 2 หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน  35  นาที/  1  ชั่วโมง/  -  วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จำนวน  -  แบบฟอร์ม 

 
 
 
 
 
 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 



 
ลงนาม   ………………………………………………….…….   ลงนาม........................................................................ 
          (นายอรรถกฤต  จันทร)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)             
                 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป                                      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดทำ                ผู้ควบคุม       
                                                                    

 
 

ลงนาม   ………………………………………………….…….                        ลงนาม ........................................................................ 
              (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา) 
                   หัวหน้าสำนักงานคณบดี                                           คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
              ผู้ควบคุม                                                                            ผู้อนุมัติ 

 
 



เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักศึกษา นาที ชม. วัน

1

รับฟังข้อคิดเห็นและความ
ต้องการของนักศึกษา

20

2

วิเคราะห์หาแนวทางในการให้
ค าปรึกษา

20

3

ให้ค าปรึกษาเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ

30

4

บันทึกการให้ค าปรึกษาเป็น
หลักฐาน

15

5

สรุปสถิติในการให้ค าปรึกษา ราย
เดือน

10

รวม 35 1

หมายเหตุ 1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี ผู้จัดท า  ................................................... ผู้ควบคุม    ......................................................

 2.  ก าหนดให้ 1 วัน = 7  ช่ัวโมงท าการ                  (นายอรรถกฤต  จันทร)       (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)

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

ผู้อนุมัติ    ......................................................
          (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)

               หัวหน้าส านักงานคณบดี คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ตัวช้ีวัด (KQI) 
บันทึกการบริการให้ค าปรึกษา

แบบฟอร์มสรุปสถิติ

เอกสารราชการ

ใช้เคร่ืองบันทึกเสียงในการ
ประชุม

เอกสารราชการ

เอกสารราชการ

ฝ่าย...กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม...      งาน....บริหารและสวัสดิภาพ....      กิจกรรมหลัก ....การบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา....            ระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ คร้ัง ………...วัน......1....... ช่ัวโมง..........35....นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100

ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi)
รายละเอียดกิจกรรม (งานกิจการนักศึกษา)

กิจกรรมรองข้ันตอน

ตรวจสอบความถูกต้องข้อ
เน้ือหา

ผู้ควบคุม ...................................................

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเริ่มตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น 

รับฟังข้อคิดเห็นของ
นักศึกษาโดยให้นักศึกษา

เขียนบันทึกข้อความ

รับเรื่องและน าปัญหาที่นักศึกษาได้
เขียนบันทึก เสนอต่อไปยังรอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สรุปเป็นสถิติรายเดือนเก็บเข้าแฟ้ม

ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาถึงแนว
ทางการแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบ รับทราบให้
ความเห็น

จัดท าบันทึการประชุม

WI-XX-XX Rev : 00 หนา้ที ่1 ใน 1 หนา้



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

     งานบริหารและสวัสดิภาพ 
ช่ือ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร               รหัสเอกสาร JD – FHS – AS – SC - 01 
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  งาน บริหารและสวัสดิภาพ  กิจกรรมหลัก การบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ  อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
     1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2 .1 การบริการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติย้อนหลัง 1 ป ี
  

2.1.1 รับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา  205  
บันทึกข้อความ
การให้ค าปรึกษา 
และรายงานการ

บันทึกสถิต ิ

20   

100 % 
2.1.2 วิเคราะห์หาแนวทางในการให้ค าปรึกษา  205 20   
2.1.3 ให้ค าปรึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการ  205 30   
2.1.4 บันทึกการให้ค าปรึกษาเป็นหลักฐาน   15   
2.1.5 สรุปสถิติในการให้ค าปรึกษา รายเดือน   10   

                                             รวม    35 1   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 1 34  

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1         -    
3.2         -   
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน  ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน  10  นาที/  1 ช่ัวโมง/  34  วัน 

 

 



 
ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 

         (นายอรรถกฤต  จันทร)         (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา) 
                เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                           หัวหน้าส านักงานคณบด ี         รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดท า              ผู้ควบคุม                                                                         ผู้ควบคุม 
 
 

ลงนาม ........................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณตัิ ตะ๊ปินตา) 

         คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
     ผู้อนุมัต ิ 

 
 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การสอดส่องดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษา (ไม่รวมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ) 
 

ชื่อ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร      รหัสเอกสาร  รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 
          งาน กิจการนักศึกษา กิจกรรมหลัก สอดส่องดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษา 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
          แก้ไขครั้งที่ .................................... วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการสอดส่องดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการสอดส่องดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษา 

2. ขอบเขตงาน 
     ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการสอดส่องดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษา (ไม่รวมแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ) 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับทราบข้อมูลและเบาะแสของนักศึกษา จากการแจ้งของ นักศึกษา และบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก รวมถึง
การ    
         พบเห็นด้วยตนเอ 
 - รับทราบข้อมูล และซักถามข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
    3.2 ด าเนินการหรือไปในที่เกิดเหตุ/ซักถามข้อเท็จจริง เบื้องต้น 
 - เดินทางไปที่เกิดเหตุ 
 - สอบถามข้อเท็จจริง และผู้เห็นเหตุการณ์ 
 - จดบันทึกข้อมูล 
    3.3 แจ้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 - ชี้แจ้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมตอบข้อซักถาม 
    3.4 จัดท าบันทึกข้อความชี้แจ้งคณบดีในกรณีท่ีนักศึกษาท าผิดวินัย 
 - พิมพ์บันทึกข้อความ 
    3.5 ด าเนินการตามความเห็นชอบของคณบดี 
 - ท าบันทึกข้อความแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา 
 - แจ้งผู้ปกครอง 
 - แจ้งนักศึกษาเข้ารับการสอบถามข้อเท็จจากกรรรมการสอบ 
 - ติดต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
 - บันทึกข้อมูลจากการสอบถามข้อเท็จจริง 
 
 
 
 



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

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน ......15....... นาที/ ........3....... ชั่วโมง/ ..........1..... วัน  
7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 
 

ลงนาม   ………………………………………………….…….   ลงนาม........................................................................ 
          (นายอรรถกฤต  จันทร)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)             
                 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป                                      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดท า                ผู้ควบคุม       
                                                                    

 
 

ลงนาม   ………………………………………………….…….                        ลงนาม ........................................................................ 
              (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา) 
                   หัวหน้าส านักงานคณบดี                                           คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
              ผู้ควบคุม                                                                            ผู้อนุมัต ิ
 
 
 



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานการสอดส่องดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษา 
 

ช่ือ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร      รหัสเอกสาร  รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  งาน กิจการนักศึกษา   
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
1. วัตถุประสงค ์

 1.1  เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
     1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ สัดส่วน 

   ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน  

2.1 การสอดส่องดูแลความ
ประพฤติและระเบียบวินัย
นักศึกษา(ไม่รวมแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ) 

- หน่วยนับ : ครั้ง 

- สถิติย้อนหลัง 1 ป ี

 

 

 

2.1.1 รับทราบข้อมูลและเบาะแสของ
นักศึกษา จากการแจ้งของ นักศึกษา และ
บุคลากร ท้ังภายในและภายนอก รวมถึงการ
พบเห็นด้วยตนเอง 

- รับทราบข้อมูล และซักถามข้อเท็จจริง
เบื้องต้น 

20 ข้อมูล 30    

2.1.2 ด า เนินการหรือไปในที่ เกิดเหตุ/
ซักถามข้อเท็จจริง เบื้องต้น 

- เดินทางไปท่ีเกิดเหตุ 

-  ส อ บ ถ า ม ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  แ ล ะ
ผู้เห็นเหตุการณ์ 

- จดบันทึกข้อมูล 

ข้อมูล/จดบันทึก  3   

2.1.3 ช้ีแจ้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา - ช้ีแจ้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
พร้อมตอบข้อซักถาม 

ข้อมูล 30    

2.1.4 จัดท าบันทึกข้อความช้ีแจ้งคณบดีใน
กรณีที่นักศึกษาท าผิดวินัย 

- พิมพ์บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ 15    



กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ สัดส่วน 

   ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน  

2.1.5 ด าเนินการตามความเห็นชอบของ
คณบดี 

-  ท าบันทึกข้อความแจ้ งอาจารย์ที่
ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา 

- แจ้งผู้ปกครอง 

- แจ้งนักศึกษาเข้ารับการสอบถามข้อ
เท็จจากกรรรมการสอบ 

- ติดต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

-  บั น ทึ ก ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร ส อบ ถ า ม
ข้อเท็จจริง 

เอกสาร/ข้อมูล/
ด าเนินงาน 

 6   

รวม 15 3 1  

รวมระยะเวลาทั้งหมด  2 29  

3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 

กองพัฒนานักศึกษา - กิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาเข้าร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา 10 
คลีนิกเวชภณัฑ ์ - ติดต่อกระเป๋ายา 10 

 
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน  ด้านฝา่ยกิจการนักศึกษา หรือด้านวิชาการในสถานท่ีศึกษาอย่างน้อย 1 ป ี

 

 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน - นาที/ 2 ช่ัวโมง/ 29 วัน 

 



ลงนาม   ………………………………………………….…….   ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
       (นายอรรถกฤต  จันทร)          (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                    (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา) 

               เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป              หัวหน้าส านักงานคณบด ี         รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 
               ผู้จัดท า              ผู้ควบคุม                                                                         ผู้ควบคุม 
 
 

ลงนาม ........................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณตัิ ตะ๊ปินตา) 

         คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
     ผู้อนุมัต ิ 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การให้บริการยาสามัญประจ าบ้าน 
ชื่อ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร      รหัสเอกสาร  รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 

          งาน กิจการนักศึกษา   กิจกรรมหลัก  การให้บริการยาสามัญประจ าบ้าน 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

          แก้ไขครั้งที่ .................................... วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการให้บริการยาสามัญประจ าบ้าน 
    1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการให้บริการยาสามัญประจ าบ้าน 

2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการให้บริการยาสามัญประจ าบ้าน ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
     3.1 ให้บริการนักศึกษาท่ีมาติดต่อขอรับบริการ/กรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการ/ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
    3.2 จัดหายาที่เก่ียวข้อง 
 3.3 ให้บริการยานักศึกษา 
 3.4 รวบรวม/จัดท าสถิติ 
 

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

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ................................ หน่วยงาน 
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน .....30..... นาที/ ............ ชัว่โมง/ ............ วัน  
7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน ...............แบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 



ลงนาม   ………………………………………………….…….   ลงนาม........................................................................ 
          (นายอรรถกฤต  จันทร)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)             
                 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป                                      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดท า                ผู้ควบคุม       
                                                                    

 
 

ลงนาม   ………………………………………………….…….                        ลงนาม ........................................................................ 
              (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา) 
                   หัวหน้าส านักงานคณบดี                                           คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
              ผู้ควบคุม                                                                            ผู้อนุมัต ิ
 
 
 



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

             งาน กิจการนักศึกษา 
ช่ือ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร      รหัสเอกสาร  JD - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  งาน กิจการนักศึกษา  กิจกรรมหลัก การให้บริการยาสามัญประจ าบ้าน 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
1. วัตถุประสงค ์

 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
     1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การให้บริการยาสามัญประจ า
บ้าน 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติย้อนหลัง 1 ป ี
  

2.1.1 ให้บริการนักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการ/กรอก
แบบฟอร์มการขอรับบริการ/ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 

 20 แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ยาสามญัประจ าบ้าน 

5    

2.1.2 จัดหายาที่เกี่ยวข้อง  20 ยาสามญัประจ าบ้าน 10   
2.1.3 ให้บริการยานักศึกษา  20 ยาสามญัประจ าบ้าน 10   
2.1.4 รวบรวม/จัดท าสถิติ  20 ฐานข้อมูล 5   

รวม 30    
รวมระยะเวลาทั้งหมด  3 1  

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   

 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน  ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 

 

 

 

 



5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน  -  นาที/  3  ช่ัวโมง/  1  วัน 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….   ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
       (นายอรรถกฤต  จันทร)          (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                    (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา) 

               เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป              หัวหน้าส านักงานคณบด ี         รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 
               ผู้จัดท า              ผู้ควบคุม                                                                         ผู้ควบคุม 
 
 

ลงนาม ........................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณตัิ ตะ๊ปินตา) 

         คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
     ผู้อนุมัต ิ 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions  

กิจกรรมหลัก   การช่วยสอน /ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติการ 

ชื่อ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร                  รหัสเอกสาร WI – FHS - AS – HL – 01 
งาน ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก กิจกรรมหลัก การช่วยสอน /ควบคุมดูแลการฝึก
ปฏิบัติการ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้การเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
    1.2 เพ่ือให้การทำปฏิบัติการมีความถูกต้องปลอดภัย 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงวิธีการปฏิบัติงานช่วยสอนและดูแลการฝึกปฏิบัติการ  
    
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับรายการปฏิบัติการจากอาจารย์ผู้สอนตามตารางเรียนของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก วิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ 

- รับทราบ รับรายการฝึกปฏิบัติการจากอาจารย์ผู้สอนตามตารางเรียนของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
    3.2 ชว่ยอาจารย์ผู้สอน แนะนำวิธีการใช้เครื่องมือ/ อุปกรณ์ให้ถูกต้องและดูแลความเรียบร้อยในระหว่างการปฏิบัติการและ
ตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการหลังการเรียนการสอน 

-ให้คำแนะนำเทคนิค /วิธีการใช้เครื่องมือ/ อุปกรณ์ให้ถูกต้อง 
- ดูแลความเรียบร้อยในระหว่างการปฏิบัติการ 
- ตรวจเช็คความเรียบร้อยของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางด้านการโรงแรมหลังฝึกปฏิบัติการ หากพบว่าไม่

เรียบร้อยแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ทราบเพื่อพิจารณาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข /ปรับปรุง 
4. ผังการดำเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 

 

5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจำนวน   -  หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน  5  นาที/  4  ชั่วโมง/  -  วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จำนวน   1  แบบฟอร์ม 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 

ดงัเอกสารแนบ (Flow Chart) 



 

ลงนาม   ………………………………………………….…….   ลงนาม........................................................................ 
          (นายอรรถกฤต  จันทร)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)             
                 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป                                      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดทำ                ผู้ควบคุม       
                                                                    

 
 

ลงนาม   ………………………………………………….…….                        ลงนาม ........................................................................ 
              (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา) 
                   หัวหน้าสำนักงานคณบดี                                           คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
              ผู้ควบคุม                                                                            ผู้อนุมัติ 



นาที ชม. วัน

1.

                           

   2.

 

รบัรายการฝึกปฏิบตัิการจากอาจารย์

ผูส้อนตามตารางเรยีนของสาขาวชิาการ

จดัการโรงแรมและธุรกิจทีพ่กั วทิยาลยั

การจดัการอตุสาหกรรมบรกิาร

                                                               

 ชว่ยอาจารยผ์ูส้อน แนะน าวธีิการใช้

เครื่องมือ/ อปุกรณใ์หถ้กูตอ้งและดแูล

ความเรยีบรอ้ยในระหวา่งการปฏิบตัิการ

และตรวจเช็คความเรยีบรอ้ยของ

หอ้งปฏิบตัิการหลงัการเรยีนการสอน

5

4

 

รอ้ยละ 100

รอ้ยละ 100

 

รายการฝึก

ปฏิบตัิการ         

         

ฝึกปฏิบตัิการ

ส  าเร็จ

รวม 5 4

หมายเหตุ ผู้จัดท า  ................................................... ผู้ควบคุม    ......................................................

 2.  ก าหนดให้ 1 วัน = 7  ช่ัวโมงท าการ                  (นายอรรถกฤต  จันทร)       (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)

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

ผู้อนุมัติ    ......................................................
          (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
               หัวหน้าส านักงานคณบดี

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย   บริการการศึกษา      งาน   ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก      กิจกรรมหลัก   การช่วยสอน /ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติการ        ระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ คร้ัง   -   วัน   4   ช่ัวโมง   5   นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง เจา้หนา้ทีห่อ้งปฏิบตัิการ อาจารยผ์ูส้อน
เวลา

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

 

รายการฝึกปฏิบตัิบตัิการ

บทเรียนฝึกปฏิบตัิการ

 

ความถกูตอ้งของรายการฝึก

ปฏิบตัิการ

ความถกูตอ้งของการฝึก

ปฏิบตัิการ

 

รายการฝึกปฏิบตัิการ

ฝึกปฏิบตัิการส  าเร็จ

         คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ตัวช้ีวัด (kpi) งานช่วยสอน/
ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติการ

ร้อยละ 100 งานช่วย
สอน/
ควบคุมดูแล
การฝึก
ปฏิบัติการ

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้ควบคุม ...................................................

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเร่ิมตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ่มตน้

รบัรายการฝึกปฏิบตักิาร สง่รายการ

แนะน าวิธีการใชเ้ครื่องมือ/อปุกรณ์

ดแูลความเรียบรอ้บในระหวา่งการฝึกปฏิบตักิาร

ตรวจเช็คความเรียบรอ้ยของหอ้งปฏิบตัิการ

สิน้สดุ

WI-XX-XX Rev : 00 หนา้ที ่1 ใน 1 หนา้



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 
ช่ือ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร                  รหัสเอกสาร JD – FHS - AS – HL - 01 
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม     งาน ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาการจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก   กิจกรรมหลัก การปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยสอน/ควบคุมดแูลการฝึกปฏิบตัิการ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝา่ย ช่ือ  อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจนและเปน็ลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การปฏิบัติหน้าที่ผู้ ช่วยสอน/ 
ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติการ 
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง  1 ป ี
 
 
 

2.1.1 รับรายการฝึกปฏิบัติการจากอาจารย์ผู้สอน
ตามตารางเรียนของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ธุรกิจที่พัก วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

- รับทราบ รับรายการฝึกปฏิบัติการจาก
อาจารย์ ผู้ ส อนตามตารางเรี ยนของ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่
พัก วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ 

97 รายการปฏิบัติการ
ทดลอง 

5    
 
 
 
 

100 % 
 

2.1.2 ช่วยอาจารย์ผู้สอน แนะน าวิธีการใช้เครื่องมือ/ 
อุปกรณ์ให้ถูกต้องและดูแลความเรียบร้อยในระหว่าง
การปฏิบัติการและตรวจเช็คความเรียบร้อยของ
ห้องปฏิบัติการหลังการเรียนการสอน 

- ให้ ค า แ น ะ น า เท ค นิ ค  /วิ ธี ก า ร ใ ช้
เครื่องมือ/ อุปกรณ์ให้ถูกต้อง 
- ดูแลความเรียบร้อยในระหว่างการ
ปฏิบัติการ 
- ตรวจ เช็คความ เรี ยบ ร้อยของวั สดุ 
อุปกรณ์  และเครื่ องมื อทางด้ านการ
โรงแรมหลังฝึกปฏิบัติการ หากพบว่าไม่
เรียบร้อยแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ทราบเพื่อ
พิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไข /ปรับปรุง 

97 ช่วยสอน  4  

รวม 5 4   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 5 4 56  

 

 



 

3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 

   
   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรอืเทียบเท่าไมต่่ ากว่าปรญิญาตร ี
4.2 ประสบการณ์ท างาน :    มีประสบการณ์การท างานด้านการโรงแรมหรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน  5  นาที/  4  ช่ัวโมง/  56   วัน 
 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
         (นายอรรถกฤต  จันทร)         (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา) 

                เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                           หัวหน้าส านักงานคณบด ี         รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดท า              ผู้ควบคุม                                                                         ผู้ควบคุม 
 
 

ลงนาม ........................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณตัิ ตะ๊ปินตา) 

         คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
     ผู้อนุมัต ิ 

 
 

 



 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions  

กิจกรรมหลัก   การเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนในตารางเรียน 

ชื่อ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร                  รหัสเอกสาร WI – FHS - AS – HL – 02 
งาน ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก  กิจกรรมหลัก การจัดเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับ          

การจัดการเรียนการสอนในตารางเรียน 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือจัดเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนในตารางเรียน 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงวิธีการปฏิบัติงานเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 แจกแบบฟอร์มการขอเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการพร้อมอธิบายขั้นตอนการกรอกรายละเอียด 

- แจกแบบฟอร์มการขอเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการพร้อมอธิบายขั้นตอนการกรอกรายละเอียดการขอเตรียมชุดฝึก
ปฏิบัติการและส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
    3.2 รับแบบฟอร์มและตรวจสอบรายการชุดฝึกปฏิบัติการ 

- ตรวจสอบรายการชุดฝึกปฏิบัติการตามแบบฟอร์มที่ได้รับ 
       * กรณีท่ีรายการวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือพร้อม/ครบถ้วน ดำเนินการจัดเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการ 
       * กรณีท่ีรายการวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ไม่พร้อม/ไม่ครบถ้วน แจ้งเรื่องย้อนกลับไปยังอาจารย์ผู้สอน     

3.3 ดำเนินการจัดเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการให้กับอาจารย์ผู้สอน 
- เตรียมชุดฝึกปฏิบัติการ ดังนี้ 

    - จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
    - จัดเตรียมวัตถุดิบ 
    - จัดเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติการ 
4. ผังการดำเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 

 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

บ (Flow Chart) 



5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจำนวน  3  หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน  30  นาที/  3  ชั่วโมง/   -   วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จำนวน   1  แบบฟอร์ม 

 

 
ลงนาม   ………………………………………………….…….   ลงนาม........................................................................ 
          (นายอรรถกฤต  จันทร)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)             
                 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป                                      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดทำ                ผู้ควบคุม       
                                                                    

 
 

ลงนาม   ………………………………………………….…….                        ลงนาม ........................................................................ 
              (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา) 
                   หัวหน้าสำนักงานคณบดี                                           คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
              ผู้ควบคุม                                                                            ผู้อนุมัติ 
  



นาที ชม. วัน

1.

2.

          

3.

แจกแบบฟอรม์การขอเตรยีมชดุฝึก

ปฏิบตัิการพรอ้มอธิบายขัน้ตอนการกรอก

รายละเอียด

                                            

รบัแบบฟอรม์และตรวจสอบรายการ

ชดุฝึกปฏิบตัิการ

ด าเนินการจดัเตรยีมชดุฝึกปฏิบตัิการ

ใหก้บัอาจารยผ์ูส้อน

10

20

3

รอ้ยละ 100

                       

                       

                       

                       

                       

                       

            

                

 รอ้ยละ 100

แบบฟอรม์ขอ

เตรียมชดุฝึก

ปฏิบตัิการ

                         

                         

  

ชดุฝึกปฏิบตัิการ

รวม 30 3

หมายเหตุ ผู้จัดท า  ................................................... ผู้ควบคุม    ......................................................

 2.  ก าหนดให้ 1 วัน = 7  ช่ัวโมงท าการ                  (นายอรรถกฤต  จันทร)       (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)

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

ผู้อนุมัติ    ......................................................
          (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
               หัวหน้าส านักงานคณบดี          คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ตัวช้ีวัด (kpi) ความถูกต้อง
ของชุดฝึกปฏิบัติการ

ร้อยละ 100 ชุดฝึก
ปฏิบัติการ

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้ควบคุม ...................................................

แบบฟอรม์ขอเตรียมชดุฝึกปฏิบตัิการ

                                           

                                                       

                                                       

                                                       

                                          

             

                                           

 - แบบฟอรม์ขอเตรียมชดุฝึก

ปฏิบตัิการ               

 - บทเรียนฝึกปฏิบตัิการ

ความถกูตอ้งของแบบฟอรม์ขอ

เตรียมชดุฝึกปฏิบตัิการ

                                     

                                                 

ความถกูตอ้งของบทเรียนฝึก

ปฏิบตัิการ

แบบฟอรม์ขอเตรียมชดุฝึก

ปฏิบตัิการ

                                            

                  

                                 

                                                    

              

ชดุฝึกปฏิบตัิการ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย   บริการการศึกษา      งาน    ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก      กิจกรรมหลัก   งานเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการส าหรับการจัดการเรียนการสอนในตารางเรียน        ระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบัติงาน /หน่วย/ คร้ัง   -   วัน   3   ช่ัวโมง   30   นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง เจา้หนา้ทีห่อ้งปฏิบตัิการ อาจารยผ์ูส้อน
เวลา

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเร่ิมตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ่มตน้

แจกแบบฟอรม์

อาจารยผ์ูส้อนรบั/กรอก/ย่ืน
แบบฟอรม์ ลว่งหนา้ 3 วนั

สิน้สดุ

รบัแบบฟอรม์/ตรวจสอบรายการ
ชดุฝึกปฏิบตักิาร      

NO

YES
จดัเตรียมชดุฝึกปฏิบตักิารและสง่มอบ

WI-XX-XX Rev : 00 หนา้ที ่1 ใน 1 หนา้



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 
ช่ือ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร                  รหัสเอกสาร JD – FHS - AS – HL - 02 
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม     งาน ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาการจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก กิจกรรมหลัก การจัดเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการส าหรับการจัดการเรียนการสอนในตารางเรียน 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝา่ย ช่ือ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจนและเปน็ลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดเตรียมชุดฝกึปฏิบัติการ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ในตารางเรียน 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- สถิติย้อนหลัง  1 ป ี
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 แจกแบบฟอร์มการขอเตรยีมชุดฝึก
ปฏิบัติการพร้อมอธิบายข้ันตอนการกรอก
รายละเอียด 

- แจกแบบฟอร์มการขอเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการ
พร้อมอธิบายขั้นตอนการกรอกรายละเอยีด 
การขอเตรยีมชุดฝึกปฏิบัติการและส่งล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วัน 

97 แบบฟอร์ม 
รายละเอียดชุดฝึก
ปฏิบัติการ 

10   

100 % 
 

2.1.2 รับแบบฟอร์มและตรวจสอบรายการ
ชุดฝึกปฏิบัติการ 
  
 

- ตรวจสอบรายการชุดฝึกปฏิบตัิการตาม
แบบฟอร์มที่ไดร้ับ 
     * กรณีที่รายการวัสดุอุปกรณแ์ละเครื่องมือ 
พร้อม/ครบถ้วน ด าเนินการจัดเตรยีมชุดฝึก
ปฏิบัติการ 
     * กรณีที่รายการวัสดุอุปกรณแ์ละเครื่องมือ  
ไม่พร้อม/ไม่ครบถ้วน แจ้งเรื่องย้อนกลับไปยัง
อาจารยผ์ู้สอน 

97 ถูกต้อง/ครบถ้วน 20   

2.1.3 ด าเนินการจัดเตรยีมชุดฝึกปฏิบัติการ
ให้กับอาจารย์ผูส้อน 

เตรียมชุดฝึกปฏิบัติการ ดังนี ้
  - จัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
  - จัดเตรียมวตัถุดิบ 
  - จัดเตรียมความพร้อมของพื้นทีฝ่ึกปฏิบัติการ 

97 ชุดฝึกปฏิบัติการ 
พื้นที่ฝึกปฏิบัติการ 

 
 

3  

รวม 30 3   

รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 3 48  



3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 

3.1 อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก                        เตรียมชุดฝึกปฏิบัติการ/ส ารวจรายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  
3.2 นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก                        ยืม-คืน /ขอใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งมือ ห้องปฏิบัติการการโรงแรม  
3.3 บริษัทตัวแทนจ าหน่ายสินค้า ประสานงานการจัดซื้อ/จดัจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  
3.4 ฝ่ายพัสดุคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ประสานงานการเบิกจา่ย  
3.5 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ยืม-คืน /ขอใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งมือ ห้องปฏิบัติการการโรงแรม  
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรอืเทียบเท่าไมต่่ ากว่าปรญิญาตร ี
4.2 ประสบการณ์ท างาน :    มีประสบการณ์การท างานด้านการโรงแรมหรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน  30  นาที/  3  ช่ัวโมง/  48  วัน 
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         (นายอรรถกฤต  จันทร)         (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา) 

                เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                           หัวหน้าส านักงานคณบด ี         รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดท า              ผู้ควบคุม                                                                         ผู้ควบคุม 
 
 

ลงนาม ........................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณตัิ ตะ๊ปินตา) 

         คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
     ผู้อนุมัต ิ 

 
 

 
 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions  

กิจกรรมหลัก   การรับจองห้องปฏิบัติการและให้บริการอุปกรณ์นอกตารางเรียน 

ชื่อ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร                  รหัสเอกสาร WI – FHS - AS – HL – 03 
งาน ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก กิจกรรมหลัก การรับจองห้องปฏิบัติการและให้บริการ

อุปกรณ์นอกตารางเรียน 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วนัประกาศใช้ ........................... 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้บริการห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์นอกตารางเรียน 
2. ขอบเขตงาน 
    ครอบคลุมถึงวิธีการปฏิบัติงานในการให้บริการห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์นอกตารางเรียนตลอดจนหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง        
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 แจกแบบฟอร์มการขอจองห้องปฏิบัติการและใช้บริการอุปกรณ์นอกตารางเรียนพร้อมอธิบายขั้นตอนการกรอก
รายละเอียด 

- แจกแบบฟอร์มการขอจองห้องปฏิบัติการและใช้บริการอุปกรณ์นอกตารางเรียนพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการกรอก
รายละเอียดและส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
    3.2 รับแบบฟอร์มและตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ 

- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ 
       *กรณีท่ีอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ พร้อม/ว่าง ให้บริการตามวันและเวลาที่กำหนด 
       *กรณีท่ีอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ไม่พร้อม/ไม่ว่าง แจ้งเรื่องย้อนกลับไปยังผู้ขอใช้บริการ 
    3.3 ให้บริการอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ตามวัน เวลาที่กำหนด 

- ให้คำแนะนำ/วิธีการใช้อุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกในการใช้ห้องปฏิบัติการ     
    3.4 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการหลังการใช้งาน 

- ผู้ให้บริการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการหลังการใช้งาน 
       *กรณี สภาพอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการพร้อมใช้งานได้ตามปกติ จัดเก็บอุปกรณ์และปิดห้องปฏิบัติการให้
เรียบร้อย 
        *กรณี สภาพอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการชำรุดเสียหายให้แจ้งกลับไปยังผู้ขอใช้บริการทราบและประสานงาน
แจ้งหัวหน้าสาขาวิชา ฯ เพ่ือดำเนินการซ่อมบำรุงหรือการจัดหาทดแทน 
 
 
 
 
 



4. ผังการดำเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 

 

5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจำนวน  3 หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน   50   นาที/   -    ชั่วโมง/    -   วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จำนวน  3 แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….   ลงนาม........................................................................ 
          (นายอรรถกฤต  จันทร)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)             
                 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป                                      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดทำ                ผู้ควบคุม       
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ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 



นาที ชม. วัน

รอ้ยละ 100      

                 

                        

                        

                        

                        

              

                        

           

รอ้ยละ 100

แบบฟอรม์การขอจอง

หอ้งปฏิบตัิการและใช้

บรกิารอปุกรณน์อก

ตารางเรยีน        

          

                                    

        

การใหบ้รกิาร

หอ้งปฏิบตัิการและ

อปุกรณ์

 

 รอ้ยละ 100

                                    

                                

สภาพอปุกรณแ์ละ

หอ้งปฏิบตัิการพรอ้ม

ใชง้าน

รวม 50

หมายเหตุ ผู้จัดท า  ................................................... ผู้ควบคุม    ......................................................

 2.  ก าหนดให้ 1 วัน = 7  ช่ัวโมงท าการ                  (นายอรรถกฤต  จันทร)       (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)

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

ผู้อนุมัติ    ......................................................
          (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
               หัวหน้าส านักงานคณบดี          คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

                                                    

                  

สภาพอปุกรณแ์ละ

หอ้งปฏิบตัิการพรอ้มใชง้าน

 

สภาพอปุกรณแ์ละ

หอ้งปฏิบตัิการพรอ้มใชง้าน

 

คูมื่อการใชอ้ปุกรณ์

ตัวช้ีวัด (kpi) ความส าเร็จ
ของการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์
นอกตารางเรียน

1.

2.

3.

4.

แจกแบบฟอรม์การขอจองหอ้งปฏิบตัิการและใช้
บรกิารอปุกรณน์อกตารางเรยีนพรอ้มอธิบายขัน้ตอน
การกรอกรายละเอียด
                                          
  

                                            
รบัแบบฟอรม์และตรวจสอบความพรอ้มของอปุกรณ์
และหอ้งปฏิบตัิการ
                                                                           
                 
                                                 
ใหบ้รกิารอปุกรณแ์ละหอ้งปฏิบตัิการ ตามวนั เวลาที่
ก  าหนด                      
                                                                           
                

ตรวจสอบสภาพอปุกรณแ์ละหอ้งปฏิบตัิการหลงัการ
ใชง้าน 

ร้อยละ 100 ความส าเร็จของ
การให้บริการ
ห้องปฏิบัติการและ
อุปกรณ์นอกตาราง
เรียน

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้ควบคุม ...................................................

10

15

15

10

แบบฟอรม์การขอจอง

หอ้งปฏิบตัิการและใชบ้รกิาร

อปุกรณน์อกตารางเรยีน                   

                                                        

                           

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                         

คูมื่อการใชอ้ปุกรณ ์                   

ระเบยีบการใชห้อ้งปฏิบตัิการ

ความถกูตอ้งของแบบฟอรม์การ

ขอจองหอ้งปฏิบตัิการและใช้

บรกิารอปุกรณน์อกตารางเรยีน    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                

            

ถกูตอ้งตามคูมื่อการใชง้าน

อปุกรณ์

แบบฟอรม์การขอจอง

หอ้งปฏิบตัิการและใชบ้รกิาร

อปุกรณน์อกตารางเรยีน               

                                                     

      

                                                     

                      

                                                 

ความส าเรจ็ของการใชบ้รกิาร

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย   บริการการศึกษา      งาน   ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก      กิจกรรมหลัก   การรับจองห้องปฏิบัติการและให้บริการอุปกรณ์นอกตารางเรียน         ระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบัติงาน /หน่วย/ คร้ัง   -   วัน   -   ช่ัวโมง   50   นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง เจา้หนา้ที่หอ้งปฏิบตัิการ อาจารยผ์ูส้อน/นกัศกึษา/ผูข้อใชบ้รกิาร
เวลา

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเริ่มตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ่มตน้

แจกแบบฟอรม์

รบั/กรอก/ย่ืน แบบฟอรม์ 
ลว่งหนา้ 1 วนั

รบัแบบฟอรม์/ตรวจสอบความพรอ้ม
อปุกรณแ์ละหอ้งปฏิบตักิาร

NO

YES

ใหบ้รกิารอปุกรณแ์ละหอ้งปฏิบตักิาร

สิน้สดุ

YES

จดัเก็บอปุกรณแ์ละปิด

ตรวจสอบสภาพอปุกรณแ์ละ
หอ้งปฏิบตักิารหลงัการใชง้าน

NO

WI-XX-XX Rev : 00 หนา้ที ่1 ใน 1 หนา้



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

     งานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 
ช่ือ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร                  รหัสเอกสาร JD – FHS - AS – HL - 03 
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม     งาน ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาการจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก กิจกรรมหลัก การรับจองห้องปฏบิัติการและให้บริการอุปกรณ์นอกตารางเรียน  
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝา่ย ช่ือ  อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจนและเปน็ลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การรับจองห้องปฏิบัติการ
และให้บริการอุปกรณ์นอกตาราง
เรียน  
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง  1 ป ี
 

2.1.1 แจกแบบฟอร์มการขอจอง
ห้องปฏิบัติการและใช้บริการอุปกรณ์นอก
ตารางเรียนพร้อมอธิบายขั้นตอนการกรอก
รายละเอียด 
 

- แจกแบบฟอร์มการขอจองห้องปฏิบัติการและใช้
บริการอุปกรณ์นอกตารางเรยีนพรอ้มท้ังอธิบาย
ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดและส่งล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วัน 
 

126 แบบฟอร์ม 
รายละเอียดการ
ขอจอง
ห้องปฏิบัติการ
และขอใช้บริการ
อุปกรณ์นอก
ตารางเรียน  

10  
 

 

100 % 
2.1.2 รับแบบฟอร์มและตรวจสอบความ
พร้อมของอุปกรณ์และห้องปฏิบัตกิาร 

- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และ
ห้องปฏิบัติการ  
     *กรณีทีอุ่ปกรณ์และห้องปฏิบตัิการ พร้อม/ว่าง 
ให้บริการตามวันและเวลาที่ก าหนด 
     *กรณีที่อุปกรณ์และห้องปฏิบตัิการ ไม่พร้อม/ไม่
ว่าง แจ้งเรื่องย้อนกลับไปยังผู้ขอใช้บริการ 

126 ถูกต้อง/พร้อมใช้
งาน 

15   

2.1.3 ใหบ้ริการอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ 
ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
 

- ให้ค าแนะน า/วิธีการใช้อุปกรณ์ และอ านวยความ
สะดวกในการใช้ห้องปฏิบตัิการ     

126 บริการอุปกรณ์ 
และ
ห้องปฏิบัติการ 

15   

2.1.4 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และ - ผู้ให้บริการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และ 126 เก็บ/ปิดเรียบร้อย 10   



ห้องปฏิบัติการหลังการใช้งาน  ห้องปฏิบัติการหลังการใช้งาน 
     *กรณี สภาพอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการพร้อม
ใช้งานได้ตามปกติ จดัเก็บอุปกรณแ์ละปิด
ห้องปฏิบัติการให้เรียบร้อย 
      *กรณี สภาพอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการช ารดุ
เสียหายให้แจ้งกลับไปยังผู้ขอใช้บริการทราบและ
ประสานงานแจ้งหัวหน้าสาขาวิชา ฯ เพื่อด าเนินการ
ซ่อมบ ารุงหรือการจัดหาทดแทน 
รวม 50    

รวมระยะเวลาทั้งหมด   15  
 

3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 

3.1 อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก                        เตรียมชุดฝึกปฏิบัติการ/ส ารวจรายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  
3.2 นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก                        ยืม-คืน /ขอใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งมือ ห้องปฏิบัติการการโรงแรม  
3.3 บริษัทตัวแทนจ าหน่ายสินค้า ประสานงานการจัดซื้อ/จดัจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  
3.4 ฝ่ายพัสดุคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ประสานงานการเบิกจา่ย  
3.5 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ยืม-คืน /ขอใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งมือ ห้องปฏิบัติการการโรงแรม  
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :        ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรอืเทียบเท่าไมต่่ ากว่าปรญิญาตร ี
4.2 ประสบการณ์ท างาน :    มีประสบการณ์การท างานด้านการโรงแรมหรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน   -   นาที/   -    ช่ัวโมง/   15   วัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
         (นายอรรถกฤต  จันทร)         (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา) 

                เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                           หัวหน้าส านักงานคณบด ี         รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดท า              ผู้ควบคุม                                                                         ผู้ควบคุม 
 
 

ลงนาม ........................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณตัิ ตะ๊ปินตา) 

         คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
     ผู้อนุมัต ิ 

 
 

 
 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดทำหนังสืออนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ชื่อ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร                  รหัสเอกสาร WI – FHS - AS – 05 – 01 

งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  กิจกรรมหลัก  การจัดทำหนังสืออนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

แก้ไขครั้งท่ี ............................................................ วันท่ีแก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทำหนังสืออนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

    1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏบิัตงิานในการจัดทำหนังสืออนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำหนังสืออนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วชิาชีพให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
    3.2 นำส่งรองคณบดีฝา่ยวชิาการตรวจสอบความถูกต้อง 
    3.3 พิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมแบบตอบรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

- พิมพ์หนังสือขออนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมแบบตอบรับประสบการณ์วิชา และออกเลขที่เอกสารหนังสือ 
    3.4 นำส่งคณบดพีิจารณาลงนามหนังสือ 
    3.5 เจ้าหน้าที่จัดเก็บลงแฟ้ม เพื่อรอนักศึกษารับเอกสารไปสง่ให้สถานประกอบการ 
    3.6 นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอส่งตัวประสบการณ์วิชาชีพให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
    3.7 นำส่งรองคณบดีฝา่ยวชิาการตรวจสอบความถูกต้อง 
    3.8 พิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งตัวประสบการณ์วชิาชีพ พร้อมเล่มคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชพี, แบบฟอร์มประเมินผล 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และหนังสือส่งตัวกลบั 
    3.9 นำส่งคณบดพีิจารณาลงนามหนังสือ 
    3.10 เจ้าหน้าที่จัดเก็บลงแฟม้ เพื่อรอนักศึกษารับเอกสารไปในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 

4. ผังการดำเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 



5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจำนวน 2 หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน  10  นาที/  1  ชั่วโมง/  -  วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จำนวน 2 แบบฟอร์ม 
 

 

 

 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….   ลงนาม........................................................................ 
          (นายอรรถกฤต  จันทร)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)             
                 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป                                      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดทำ                ผู้ควบคุม       
                                                                    

 
 

ลงนาม   ………………………………………………….…….                        ลงนาม ........................................................................ 
              (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา) 
                   หัวหน้าสำนักงานคณบดี                                           คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
              ผู้ควบคุม                                                                            ผู้อนุมัติ 

 
 



เจา้หนา้ที่เคานเ์ตอร์ จนท.ฝ่ายวชิาการ สาขาวขิา/อาจารยนิ์เทศก์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณบดี นาที ชม. วัน

1.

2.

3.

4.

5.

 

นกัศกึษายื่นแบบฟอรม์ขอฝึกประสบการณว์ชิาชีพให้

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร

น าสง่รองคณบดีฝ่ายวชิาการตรวจสอบความถกูตอ้ง

พิมพห์นงัสอืขอความอนเุคราะหฝึ์กประสบการณ์

วชิาชีพ พรอ้มแบบตอบรบัฝึกประสบการณว์ชิาชีพ

น าสง่คณบดีพิจารณาลงนามหนงัสอื

เจา้หนา้ที่จดัเก็บลงแฟม้ เพ่ือรอนกัศกึษารบัเอกสาร

ไปสง่ใหส้ถานประกอบการ

5
5

15

5
5

 

รอ้ยละ 100

รอ้ยละ 100

รอ้ยละ 100

 

ขอ้มลูการกรอก

ในแบบฟอรม์

ขอฝึก

ประสบการณฯ์

หนงัสอืขอฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพ

หนงัสอืขอฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพ

6.

7.

8.

9.

10.

 

นกัศกึษายื่นแบบฟอรม์ขอสง่ตวัประสบการณ์

วชิาชีพใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร

น าสง่รองคณบดีฝ่ายวชิาการตรวจสอบความถกูตอ้ง

พิมพห์นงัสอืขอความอนเุคราะหส์ง่ตวัประสบการณ์

วชิาชีพ พรอ้มเลม่คู่มือฝึกประสบการณว์ชิาชีพ, 

แบบฟอรม์ประเมินผลการฝึกประสบการณว์ชิาชีพ, 

หนงัสอืรบัรองการฝึกประสบการณว์ชิาชีพ และ

หนงัสอืสง่ตวักลบั

น าสง่คณบดีพิจารณาลงนามหนงัสอื

เจา้หนา้ที่จดัเก็บลงแฟม้ เพ่ือรอนกัศกึษารบัเอกสาร

ไปในการฝึกประสบการณว์ชิาชีพ

5
5

15

5
5

รอ้ยละ 100

รอ้ยละ 100

ขอ้มลูในการ

กรอก

แบบฟอรม์ขอ

หนงัสอืสง่ตวั 

หนงัสอืสง่ตวั

ฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพ

รวม 10 1

หมายเหตุ ผู้จัดท า  ................................................... ผู้ควบคุม    ......................................................

 2.  ก าหนดให้ 1 วัน = 7  ช่ัวโมงท าการ                  (นายอรรถกฤต  จันทร)       (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)

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

ผู้อนุมัติ    ......................................................
          (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)

               หัวหน้าส านักงานคณบดี

ฝ่าย บริการการศึกษา      งาน งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       กิจกรรมหลัก การจัดท าหนังสืออนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ            ระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ คร้ัง 1 ช่ัวโมง 10 นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 หนังสือ
อนุเคราะห์/
หนังสือส่งตัว
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

นกัศกึษา ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi)

 

แบบฟอรม์ขอฝึกประสบการณฯ์ (ฝ

1)

หนงัสอืขอความอนเุคราะหร์บั

นกัศกึษาเขา้ฝึกประสบการณว์ชิาชีพ

แบบฟอรม์ตอบรบันกัศกึษาเขา้ฝึก

ประสบการณว์ชิาชีพ

 

ความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลู

การกรอกในแบบฟอรม์ขอฝึก

ประสบการณฯ์

ความถกูตอ้งของหนงัสอืขอ

ความอนเุคราะหร์บันกัศกึษาเขา้

ฝึกประสบการณว์ชิาชีพ

ความถกูตอ้งของหนงัสอืขอ

ความอนเุคราะหร์บันกัศกึษาเขา้

ฝึกประสบการณว์ชิาชีพ

 

ขอ้มลูการกรอกในแบบฟอรม์ขอ

ฝึกประสบการณฯ์

หนงัสอืขอความอนเุคราะหร์บั

นกัศกึษาเขา้ฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ

หนงัสอืขอความอนเุคราะหร์บั

นกัศกึษาเขา้ฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ

รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ์)
ขัน้ตอน

แบบฟอรม์ขอสง่ตวั (ฝ1)

แบบขออนญุาติผูป้กครอง

หนงัสอืสง่ตวั

แบบประเมินผลการฝึกงาน ฝ.4ก-ง

ใบรบัรองการฝึกงาน

แบบสง่ตวันกัศกึษากลบัจากฝึกงาน

เลม่คู่มือฝึกประสบการณว์ชิาชีพ

ความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลู

ในการกรอกแบบฟอรม์ขอ

หนงัสอืสง่ตวั (ฝ1)

ความถกูตอ้งของหนงัสอืสง่ตวั

ฝึกประสบการณว์ชิาชีพ

กิจกรรมรอง

ขอ้มลูในการกรอกแบบฟอรม์ขอ

หนงัสอืสง่ตวั (ฝ1)

หนงัสอืสง่ตวัฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ

ตัวช้ีวัด (KQI) 
หนังสืออนุเคราะห์/หนังสือ
ส่งตัวนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ควบคุม ...................................................

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

สถานฝึกประสบการณ์

         คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

กรอกแบบฟอรม์ขอฝึกผา่นอาจารยท่ี์
ปรกึษา

พิมพห์นงัสอืขอความ
อนเุคราะหร์บันกัศกึษาฝึกงาน 

และแบบตอบรบั

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเริ่มตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

ตรวจสอบ ตรวจสอบ

ลงนาม

นกัศกึษาสง่หนงัสอืไปยงั
สถานท่ีฝึกประสบการณฯ์

พิจารณา

กรอกแบบฟอรห์นงัสอืสง่ตวัพรอ้มแบบ
อนญุาตผูป้กครอง

รบัหนงัสอืสง่ตวัพรอ้ม
แบบประเมินฝึกงาน
และคูม่ือฝึกงาน

นกัศกึษายื่นหนงัสอืสง่ตวั
และเริม่ฝึกงาน

รบัไมร่บั

ไมค่รบ ครบ

ถกูตอ้ง

ไมถ่กูตอ้ง

อนญุาติ

ไมอ่นญุาติ

เริม่ตน้ 2

1
ตรวจสอบ/ออกเลขรบั

ไมถ่กูตอ้ง

ถกู

พิมพห์นงัสอืขอสง่ตวัฝึก
ประสบการณ/์เอกสารแนบ

ตรวจสอบ ตรวจสอบ

ลงนาม

ไมค่รบ ครบ

ถกูตอ้ง

ไมถ่กูตอ้ง

อนญุาติ

2
ตรวจสอบ/ออกเลขรบั

ไมถ่กูตอ้ง

ถกู

2

ไมอ่นญุาติ

จดัเก็บ/นกัศกึษามารบั

จดัเก็บ/นกัศกึษามารบั

1

สิน้สดุ 2

WI-XX-XX Rev : 00 หนา้ที ่1 ใน 1 หนา้



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ช่ือ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร                  รหัสเอกสาร JD – FHS - AS – 05 - 01 
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม      งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  กิจกรรมหลัก การจัดท าหนังสืออนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ  อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าหนังสืออนุเคราะห/์
หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
- หน่วยนับ : ค าร้อง 
- สถิติย้อนหลัง 1 ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

 175  5    
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 

2.1.2  น าส่งรองคณบดีฝา่ยวิชาการตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

  -ข้อมูลการกรอก
แบบฟอร์มขอฝึก
ประสบการณ์ฯ 

5   

2.1.3 พิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมแบบตอบรับฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

พิมพ์หนังสือขออนุเคราะหฝ์ึกประสบการณ์
วิชาชีพ พร้อมแบบตอบรับประสบการณ์วิชา 
และออกเลขท่ีเอกสารหนังสือ 

175 - หนังสือขอฝึก
ประสบการณ์ฯ 
- แบบตอบรับฝึก
ประสบการณ์ฯ 

15   

2.1.4 น าส่งคณบดีพิจารณาลงนามหนังสือ  175  5 
 

  

2.1.5 เจ้าหน้าที่จัดเก็บลงแฟ้ม เพื่อรอนักศึกษารับ
เอกสารไปส่งให้สถานประกอบการ 

 175 - หนังสือขอฝึก
ประสบการณ์ฯ 
- แบบตอบรับฝึก
ประสบการณ์ฯ 

5   

2.1.6 นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอส่งตัวประสบการณ์
วิชาชีพให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

 175  5   



2.1.7 น าส่งรองคณบดฝี่ายวชิาการตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

  - ข้อมูลการกรอก
แบบฟอร์มขอส่งตัว
ฝึกประสบการณ์ฯ 

5   

2.1.8 พิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งตัว
ประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมเล่มคู่มือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ, แบบฟอร์มประเมินผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, หนงัสอืรับรองการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และหนังสือส่งตัวกลับ 

 175 - หนังสอืขอสง่ตัวฝึก
ประสบการณ์และ
แบบฟอร์มต่างๆ 

15   

2.1.9 น าส่งคณบดีพิจารณาลงนามหนังสือ  175  5   

2.1.10 เจ้าหน้าที่จัดเก็บลงแฟ้ม เพื่อรอนักศึกษา
รับเอกสารไปในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 175 - หนังสือขอส่งตัวฝึก
ประสบการณ์และ
แบบฟอร์มต่างๆ  

5   

รวม 10 1   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 16 1 29  

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หรือดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน  16  นาที/  1  ช่ัวโมง/  29  วัน 

 

 

 

 



 
 
ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 

         (นายอรรถกฤต  จันทร)         (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา) 
                เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                           หัวหน้าส านักงานคณบด ี         รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดท า              ผู้ควบคุม                                                                         ผู้ควบคุม 
 
 

ลงนาม ........................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณตัิ ตะ๊ปินตา) 

         คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
     ผู้อนุมัต ิ 

 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดทำโครงการปฐมนเิทศ/ระหว่างนิเทศ/ปจัฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

ชื่อ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร                  รหัสเอกสาร WI – FHS - AS – 05 – 02 

งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  กิจกรรมหลัก  การจัดทำโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

แก้ไขครั้งท่ี ............................................................ วันท่ีแก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทำโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

    1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการการจัดทำโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รวบรวมข้อมูลจำนวนนกัศึกษาที่ต้องฝึกงาน ในแต่ละภาคเรียน 
 - รวบรวมข้อมูลจำนวนนักศึกษา และข้อมูลสถานประกอบการที่นักศึกษาขอฝึกงานในแต่ละภาคเรียน 
    3.2 บันทึกข้อความแจ้งสาขาวิชากำหนดอาจารย์นิเทศ 
 - ทำบนัทึกข้อความผ่านระบบ E-office ให้สาขาวชิากำหนดรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ เพื่อออกเป็นคำสั่งแตง่ตั้ง 
    3.3 ทำการขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปจัฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วชิาชีพจากงบประมาณที่ได้รับ 
 - ทำการขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศก์ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

พิจารณาจากแผนงบประมาณวชิาการ 
- นำเสนอโครงการให้รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ตรวจสอบรายละเอียด 
-  พิมพ์บันทึกข้อความนำเสนอโครงการให้คณบดีพิจารณาอนุมตัิ 

    3.4 จัดทำคำสั่งในการดำเนนิงานโครงการ /อาจารย์นิเทศ 
 - จัดพิมพ์คำสั่งแตง่ตั้งการดำเนนิการโครงการ และพิมพ์บนัทึกข้อความในระบบ e-office แนบไฟล์คำสั่ง ให้คณบดลีงนาม 
    3.5 จัดเตรียมเอกสารและสถานที่/ติดต่อวิทยากร 
 - จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการทำกิจกรรมตามโครงการ 

- เตรียมอุปกรณ์ สถานที่ ต่างๆ  
-  ออกหนังสือเชิญวิทยากร 
- เตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าต่างๆ 
- จัดคำสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องร่วมดำเนินการ 

  - ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
 
 



 
    3.6 ดำเนินงานตามโครงการ 
    3.7 รวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายตามโครงการเมื่อเสร็จสิ้น 
    3.8 สรุปผลการดำเนนิโครงการรวบรวมเอกสารให้ผู้เก่ียวข้อง 

- รวบรวมใบประเมินผลความสำเร็จการดำเนินการ 
- สรุปผลคะแนนการประเมินผลและสรปุการดำเนนิกิจกรรม 

  - จัดเก็บเอกสารทั้งหมด ลงในแฟ้มโครงการ 
     

 

4. ผังการดำเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 

 

 

5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจำนวน 1 หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน  45  นาที/  5  ชั่วโมง/  2  วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จำนวน  -  แบบฟอร์ม  

 

 
 

ลงนาม   ………………………………………………….…….   ลงนาม........................................................................ 
          (นายอรรถกฤต  จันทร)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)             
                 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป                                      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดทำ                ผู้ควบคุม       
                                                                    

 
 

ลงนาม   ………………………………………………….…….                        ลงนาม ........................................................................ 
              (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา) 
                   หัวหน้าสำนักงานคณบดี                                           คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
              ผู้ควบคุม                                                                            ผู้อนุมัติ 

 
 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 



เจา้หนา้ทีเ่คานเ์ตอร์ จนท.ฝ่ายวชิาการ สาขาวขิา/อาจารยนิ์เทศก์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณบดี นาที ชม. วัน

1.

2.

3.

 

รวบรวมขอ้มลูจ านวนนกัศกึษาทีต่อ้งฝึกงาน

 ในแตล่ะภาคเรยีน

บนัทกึขอ้ความแจง้สาขาวชิาก าหนดอาจารย์

นิเทศก์

ท  าการขออนมุัติโครงการปฐมนิเทศ/ระหวา่ง

นิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณว์ชิาชีพจาก

งบประมาณทีไ่ดร้บั

15

1

3

4.

5.

6.

7.

จดัท าค  าสั่งในการด าเนินงานโครงการ 

/อาจารยนิ์เทศ

จดัเตรยีมเอกสารและสถานที่/ติดตอ่วทิยากร

ด าเนินงานตามโครงการ

รวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายตามโครงการเม่ือ

เสรจ็สิน้

30

2

3

1

8. สรุปผลการด าเนินโครงการรวบรวมเอกสาร

ใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
3

รวม 45 5 2

หมายเหตุ ผู้จัดท า  ................................................... ผู้ควบคุม    ......................................................

 2.  ก าหนดให้ 1 วัน = 7  ช่ัวโมงท าการ                  (นายอรรถกฤต  จันทร)       (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)

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

ผู้อนุมัติ    ......................................................
          (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
               หัวหน้าส านักงานคณบดี

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ....      กิจกรรมหลัก ...การจัดท าโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ....            ระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ คร้ัง ......2......วัน......5....... ช่ัวโมง.......45.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 โครงการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

นกัศกึษา ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ)์

สถานฝึกประสบการณ์ขัน้ตอน

 

ขอ้มลูนกัศกึษาฝึกงาน

บนัทกึขอ้ความ

โครงการ

ค าสั่งแตง่ตัง้

เอกสารกิจกรรม

หนงัสอืเชิญวทิยากร

เอกสารเบิกจ่าย

ค าสั่งแตง่ตัง้

เอกสารเบิกจ่าย

สรุปการด าเนินโครงการ

 

ความถกูตอ้งของขอ้มลูนกัศกึษา

ฝึกงาน

ความถกูตอ้งของบนัทกึขอ้ความ

ความถกูตอ้งและความเหมาะสม

ของโครงการ

ความถกูตอ้งของค าสั่งแตง่ตัง้

ความถกูตอ้งของเอกสารกิจกรรม

หนงัสอืเชิญวทิยากร

เอกสารเบิกจ่าย

ค าสั่งแตง่ตัง้

ความถกูตอ้งของเอกสารเบิกจ่าย

ความส าเรจ็การด าเนินงานตาม

โครงการ

         คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

กิจกรรมรอง

 

ขอ้มลูนกัศกึษาฝึกงาน

บนัทกึขอ้ความ

โครงการ

ค าสั่งแตง่ตัง้

เอกสารกิจกรรม

หนงัสอืเชิญวทิยากร

เอกสารเบิกจ่าย

ค าสั่งแตง่ตัง้

เอกสารเบิกจ่าย

สรุปการด าเนินโครงการ

 

รอ้ยละ 90

รอ้ยละ 100

รอ้ยละ 100

รอ้ยละ 100

รอ้ยละ 100

รอ้ยละ 100

รอ้ยละ 100

 

ขอ้มลูนกัศกึษา

ฝึกงาน

บนัทกึขอ้ความ

โครงการ

ค าสั่งแตง่ตัง้

เอกสารกิจกรรม

หนงัสอืเชิญ

วทิยากร

เอกสารเบิกจ่าย

ค าสั่งแตง่ตัง้

เอกสารเบิกจ่าย

สรุปการด าเนิน

โครงการ

ตัวช้ีวัด (KQI) 
โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้ควบคุม ...................................................

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเริ่มตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริม่ตน้ 3

รวบรวมขอ้มลูจ านวน
นกัศกึษาที่ตอ้งฝึกงาน ในแต่

ละภาคเรยีน 

บนัทกึขอ้ความแจง้สาขาวชิาก าหนด
อาจารยนิ์เทศก์ สาขาวิชาแจง้อาจารยน์ิเทศก์

การขออนมุตัิโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่าง
นิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
ตรวจสอบ ลงนาม

ไมถ่กูตอ้ง

ถกูตอ้ง

ไมอ่นมุตัิ

อนมุตัิ

จดัท าค าสั่งในการด าเนินงานโครงการ /
อาจารยนิ์เทศก ์

ลงนาม
ไมถ่กูตอ้ง

ถกูตอ้ง

รบัทราบค าสั่ง(เฉพาะค าสั่งอาจารย์
นิเทศก)์

จดัเตรยีมเอกสารและสถานท่ี/
ติดตอ่วิทยากร

ด าเนินการตามโครงการ

รวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายตาม
โครงการเมื่อเสรจ็สิน้

สรุปผลการด าเนินโครงการรวบรวม
เอกสารใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง

อาจารยน์ิเทศกอ์อกนิเทศ
นกัศกึษา

นิเทศนกัศกึษายงัสถาน
ประกอบการ

สิน้สดุ 3

WI-XX-XX Rev : 00 หนา้ที ่1 ใน 1 หนา้



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ช่ือ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร                  รหัสเอกสาร JD – FHS - AS – 05 - 02 
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม       งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมหลัก การจัดท าโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าโครงการปฐมนิเทศ/ 
หรือปัจฉิมนิ เทศฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
- หน่วยนับ : โครงการ 
- 2 โครงการต่อปี 
 
 
 

2.1.1 รวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีต้องฝึกงาน ใน
แต่ละภาคเรียน 

รวบรวมข้อมลูจ านวนนักศึกษา และข้อมลู
สถานประกอบการที่นักศึกษาขอฝกึงานใน
แต่ละภาคเรียน 

2 - ข้อมูลนักศึกษา
ฝึกงาน 

 1   
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 

2.1.2 บันทึกข้อความแจ้งสาขาวิชาก าหนดอาจารย์
นิเทศก ์

ท าบันทึกข้อความผ่านระบบ E-office ให้
สาขาวิชาก าหนดรายชื่ออาจารย์นเิทศก์ เพื่อ
ออกเป็นค าสั่งแต่งตั้ง 

 -บันทึกข้อความ 15   

2.1.3 ท าการขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่าง
นิเทศ/ปัจฉิมนเิทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก
งบประมาณที่ไดร้ับ 

- ท าการขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศ/
ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศก์ ในช่วงเวลาที่
เหมาะสมของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
พิจารณาจากแผนงบประมาณวิชาการ 
- น าเสนอโครงการให้รองคณบดีฝา่ย
วิชาการ ตรวจสอบรายละเอยีด 
-  พิมพ์บันทึกข้อความน าเสนอโครงการให้
คณบดีพิจารณาอนุมัต ิ

2 -โครงการ  3  

2.1.4 จัดท าค าสั่งในการด าเนินงานโครงการ /อาจารย์
นิเทศ 

จัดพิมพ์ค าสั่งแต่งตั้งการด าเนินการโครงการ 
และพิมพ์บันทึกข้อความในระบบ e-office 
แนบไฟล์ค าสั่ง ให้คณบดีลงนาม 

2 -ค าสั่งแต่งตั้ง 30   

2.1.5 จัดเตรียมเอกสารและสถานที่/ติดต่อวิทยากร - จัดเตรยีมเอกสารที่ใช้ในการท ากจิกรรม
ตามโครงการ 

2 -เอกสารกิจกรรม 
-หนังสือเชิญ

 2  



- เตรียมอุปกรณ์ สถานท่ี ต่างๆ  
-  ออกหนังสือเชิญวิทยากร 
- เตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าต่างๆ 
- จัดค าสั่งในการปฏบิัติหน้าที่ให้กบัผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ 
- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

วิทยากร 
-เอกสารเบิกจ่าย 
ค าสั่งแต่งตั้ง 

2.1.6 ด าเนินงานตามโครงการ  2    1 

2.1.7 รวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายตามโครงการเมื่อ
เสร็จสิ้น 

 2 -เอกสารเบิกจ่าย  3  

2.1.8 สรุปผลการด าเนินโครงการรวบรวมเอกสารให้
ผู้เกี่ยวข้อง 

- รวบรวมใบประเมินผลความส าเร็จการ
ด าเนินการ 
- สรุปผลคะแนนการประเมินผลและสรุป
การด าเนินกิจกรรม 
- จัดเก็บเอกสารทั้งหมด ลงในแฟ้มโครงการ 

2 -สรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

 3  

รวม 45 5 2  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 30 4 5  

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หรือดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน  30  นาที/  4  ช่ัวโมง/  5  วัน 

 

 



 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
         (นายอรรถกฤต  จันทร)         (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา) 

                เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                           หัวหน้าส านักงานคณบด ี         รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดท า              ผู้ควบคุม                                                                         ผู้ควบคุม 
 
 

ลงนาม ........................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณตัิ ตะ๊ปินตา) 

         คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
     ผู้อนุมัต ิ 

 
 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดทำฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ชื่อ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร                  รหัสเอกสาร WI – FHS - AS – 05 – 03 

งาน  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   กิจกรรมหลัก การจัดทำฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

แก้ไขครั้งท่ี ............................................................ วันท่ีแก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทำฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

    1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏบิัตงิานในการจัดทำฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏบิัติงานในการจัดทำฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนหน่วยงาน 

และผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รับหนังสือตอบกลับจากสถานประกอบการ ประสานกับสาขาวชิาและนักศึกษา 

- รับหนังสือตอบกลับจากสถานประกอบการแจ้งต่อให้สาขาวชิาและนักศึกษาในระบบ E-office 
    3.2 จัดเก็บใส่แฟ้ม ให้นักศึกษามารับเอกสาร 
 - บริ้นเอกสาร จัดเก็บใส่แฟ้ม เพื่อให้นักศึกษามารับเอกสาร 
    3.3 จัดทำฐานข้อมูลและสรปุข้อมูลของนักศึกษาฝึกงาน 
 - คีย์ข้อมูล และสรุปเปน็ข้อมูลของนักศึกษา สถานประกอบการ สาขาวชิา ทำเปน็ฐานข้อมูล 
    

4. ผังการดำเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 

 

 

5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจำนวน  -  หนว่ยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน  15  นาที/  -   ชั่วโมง/  -   วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จำนวน  1  แบบฟอร์ม 

 

ดังเอการ 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 



 
 

ลงนาม   ………………………………………………….…….   ลงนาม........................................................................ 
          (นายอรรถกฤต  จันทร)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)             
                 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป                                      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดทำ                ผู้ควบคุม       
                                                                    

 
 

ลงนาม   ………………………………………………….…….                        ลงนาม ........................................................................ 
              (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา) 
                   หัวหน้าสำนักงานคณบดี                                           คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
              ผู้ควบคุม                                                                            ผู้อนุมัติ 
 
 



เจา้หนา้ทีเ่คานเ์ตอร์ จนท.ฝ่ายวิชาการ สาขาวิขา/อาจารยนิ์เทศก์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี นาที ชม. วัน

1.

2.

3.

 

รบัหนงัสอืตอบกลบัจากสถาน

ประกอบการ ประสานกบัสาขาวชิาและ

นกัศกึษา

จดัเก็บใสแ่ฟม้ ใหน้กัศกึษามารบัเอกสาร

จดัท าฐานขอ้มลูและสรุปขอ้มลูของ

นกัศกึษาฝึกงาน

5

5

5

 

รอ้ยละ 100

รอ้ยละ 100

 

ขอ้มลูการตอบรบั

ฐานขอ้มลู

รวม 15

หมายเหตุ ผู้จัดท า  ................................................... ผู้ควบคุม    ......................................................

 2.  ก าหนดให้ 1 วัน = 7  ช่ัวโมงท าการ                  (นายอรรถกฤต  จันทร)       (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)

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

ผู้อนุมัติ    ......................................................
          (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
               หัวหน้าส านักงานคณบดี

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ....      กิจกรรมหลัก ...การจัดท าฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ( นักศึกษา 1 คน) ....        ระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ คร้ัง ............วัน............. ช่ัวโมง.......15.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

นกัศกึษา ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi)
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ)์

สถานฝึกประสบการณ์ขัน้ตอน

 

ขอ้มลูการตอบรบั

ฐานขอ้มลู

 

ความถกูตอ้งของขอ้มลูการตอบ

รบั

ความถกูตอ้งของฐานขอ้มลู

         คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

กิจกรรมรอง

 

ขอ้มลูการตอบรบั

ฐานขอ้มลู

ตัวช้ีวัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้ควบคุม ...................................................

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเร่ิมตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริม่ตน้ 4

รับหนังสอืตอบกลบัจาก

สถานประกอบการ

คยีข์อ้มลู และสรุปเป็นฐานขอ้มลู

สิน้สดุ 4

นกัศกึษารบัทราบ แจง้สาขาวิชา/อาจารยน์ิเทศก์

บริน้เอกสาร จัดเก็บใสแ่ฟ้ม 

WI-XX-XX Rev : 00 หนา้ที ่1 ใน 1 หนา้



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ช่ือ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร                  รหัสเอกสาร JD – FHS - AS – 05 - 03 
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม        งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  กิจกรรมหลัก การจัดท าฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ  อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าฐานข้อมูลสรุปการฝึก 
ประสบการณ์ 
- หน่วยนับ : สถานประกอบการ 
- สถิติย้อนหลัง  1 ป ี
 
 

2.1.1 รับหนังสือตอบกลับจากสถานประกอบการ 
ประสานกับสาขาวิชาและนักศึกษา 

รับหนังสือตอบกลับจากสถานประกอบการแจ้ง
ต่อให้สาขาวิชาและนักศึกษาในระบบ E-office 

117 -ข้อมูลการตอบรับ 5 
 

  
 
 

100 % 
2.1.2 จัดเก็บใส่แฟ้ม ให้นักศึกษามารับเอกสาร ปริ้นเอกสาร จัดเก็บใส่แฟ้ม เพื่อให้นักศึกษามา

รับเอกสาร 
117  5 

 
 

2.1.3 จัดท าฐานข้อมูลและสรปุข้อมูลของนักศึกษา
ฝึกงาน 

คีย์ข้อมูล และสรุปเป็นข้อมลูของนักศึกษา 
สถานประกอบการ สาขาวิชา ท าเป็นฐานข้อมูล 

117 -งานฐานข้อมูล 5 
 

 

รวม 15    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 15 1 4  

 
 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หรือดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน   15   นาที/  1   ช่ัวโมง/  4   วัน 



 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
         (นายอรรถกฤต  จันทร)         (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา) 

                เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                           หัวหน้าส านักงานคณบด ี         รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดท า              ผู้ควบคุม                                                                         ผู้ควบคุม 
 
 

ลงนาม ........................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณตัิ ตะ๊ปินตา) 

         คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
     ผู้อนุมัต ิ 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก  การจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ชื่อ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร                  รหัสเอกสาร WI – FHS - AS – 05 – 04 

งาน  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    กิจกรรมหลัก   การจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

แก้ไขครั้งท่ี ............................................................ วันท่ีแก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏบิัตงิานในการจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2. ขอบเขตงาน 
           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
    3.1 รวบรวมรายละเอียดและเนื้อหาของการฝึกงานและกระบวนการตา่งๆ 

-  พิจารณาเนื้อหาที่ต้องการให้อยู่ในเล่มคู่มือ ทั้งหมดนิยามศัพท์ ข้อปฏิบัติ วิธีการดำเนินการ เอกสารแบบฟอร์มต่าง  
และข้อบังคับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

    3.2 เช็คข้อมูลการฝึกงานให้เป็นปจัจุบนั แก้ไขให้ถูกต้อง และจัดทำรา่งต้นฉบับ 
- ตรวจสอบชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นปัจจุบันเทียบกับหลักสูตร 

-  กรอบของเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

    3.3 เสนอผู้บริหารตรวจสอบเนื้อหาคู่มือ 
 นำเสนอรองคณบดฝี่ายวชิาการ พิจารณาเนื้อหามีความถูกต้องและเหมาะสม 
    3.4 จัดพิมพ์ต้นฉบับ 
    จัดพิมพ์ต้นฉบบัให้อยู่ในรูปแบบของคู่มือ หรือเล่มหนังสือเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย 
    3.5 ติดต่อสำนักพิมพ์ เพื่อจัดทำรูปเล่มหนังสือตามจำนวนทีเ่หมาะสม 

 

4. ผังการดำเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 



 

5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจำนวน   1  หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน  5   นาที/  4   ชั่วโมง/  3  วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จำนวน  -  แบบฟอร์ม 

 

 
 

ลงนาม   ………………………………………………….…….   ลงนาม........................................................................ 
          (นายอรรถกฤต  จันทร)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)             
                 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป                                      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดทำ                ผู้ควบคุม       
                                                                    

 
 

ลงนาม   ………………………………………………….…….                        ลงนาม ........................................................................ 
              (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา) 
                   หัวหน้าสำนักงานคณบดี                                           คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
              ผู้ควบคุม                                                                            ผู้อนุมัติ 
 



เจา้หนา้ทีเ่คานเ์ตอร์ จนท.ฝ่ายวชิาการ สาขาวขิา/อาจารยนิ์เทศก์ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณบดี นาที ชม. วัน

1.

2.

3.

 

รวบรวมรายละเอียดและเนือ้หา

ของการฝึกงานและกระบวนการตา่งๆ

เช็คขอ้มลูการฝึกงานใหเ้ป็นปัจจบุนั

 แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง และจดัท ารา่ง

ตน้ฉบบั

เสนอผูบ้รหิารตรวจสอบเนือ้หา

คูมื่อ 5

1

2

4

5.

 

จดัพิมพต์น้ฉบบั

ตดิตอ่ส  านกัพิมพ ์เพ่ือจดัท ารูปเลม่

หนงัสอืตามจ านวนทีเ่หมาะสม

3

1

รวม 5 4 3

หมายเหตุ ผู้จัดท า  ................................................... ผู้ควบคุม    ......................................................

 2.  ก าหนดให้ 1 วัน = 7  ช่ัวโมงท าการ                  (นายอรรถกฤต  จันทร)       (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)

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

ผู้อนุมัติ    ......................................................
          (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)

               หัวหน้าส านักงานคณบดี

 

เอกสารที่

เก่ียวกบัการ

ฝึกงาน

ขอ้มลูการฝึกงาน

(รา่ง) ตน้ฉบบั

คูมื่อการฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพ

 

เอกสารทีเ่ก่ียวกบัการฝึกงาน

ขอ้มลูการฝึกงาน

(รา่ง )ตน้ฉบบั

คูมื่อการฝีกประสบการณว์ชิาชีพ

 

ความถกูตอ้งของเอกสารที่

เก่ียวกบัการฝึกงาน

ความถกูตอ้งของขอ้มลูการฝึกงาน

ความถกูตอ้งและความเหมาะสม

ของ(รา่ง) ตน้ฉบบั

ความถกูตอ้งของคูมื่อการฝีก

ประสบการณว์ชิาชีพ

 

เอกสารทีเ่ก่ียวกบัการฝึกงาน

ขอ้มลูการฝึกงาน

รอ้ยละของความถกูตอ้งและความ

เหมาะสมของ(รา่ง) ตน้ฉบบั

รอ้ยละของคูมื่อการฝีก

ประสบการณว์ชิาชีพ

ตัวช้ีวัด (KQI) 
คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้ควบคุม ...................................................

         คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ....      กิจกรรมหลัก ....การจัดคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ....            ระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ คร้ัง ……3…...วัน......4....... ช่ัวโมง.......5.......นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100 คู่มือฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

นกัศกึษา ผลลัพธ์
เวลา

เป้าหมายเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi)
รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ)์

กิจกรรมรองขัน้ตอน

 

รอ้ยละ 100

รอ้ยละ 90

รอ้ยละ 90

รอ้ยละ 100

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเริ่มตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

จดัพิมพต์น้ฉบบั

เริม่ตน้ 1

รวบรวมรายละเอียดและเนือ้หาของ
การฝึกงานและกระบวนการตา่งๆ

เช็คขอ้มลูการฝึกงานใหเ้ป็นปัจจบุนั 
แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง และจดัท ารา่งตน้ฉบบั

ตรวจสอบ

ถกูตอ้ง

ไมถ่กูตอ้ง

ติดตอ่ส านกัพิมพ ์เพื่อจดัท ารูปเลม่
หนงัสอืตามจ านวนท่ีเหมาะสม

สิน้สดุ 1

WI-XX-XX Rev : 00 หนา้ที ่1 ใน 1 หนา้



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

      งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ช่ือ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร                  รหัสเอกสาร JD – FHS - AS – 05 - 04 
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      กิจกรรมหลัก การจัดท าคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ  อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าคู่มือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
- หน่วยนับ : ครั้ง 
- 1 ครั้งต่อป ี
 

2.1.1 รวบรวมรายละเอียดและเนื้อหาของการ
ฝึกงานและกระบวนการตา่งๆ 

-  พิจารณาเนื้อหาที่ต้องการให้อยู่ในเล่ม
คู่มือ ทั้งหมดนิยามศัพท์ ข้อปฏิบัติ วิธีการ
ด าเนินการ เอกสารแบบฟอร์มต่าง และ
ข้อบังคับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1 - เอกสารที่
เกี่ยวกับการฝึกงาน 

  1  
 
 
 
 

 
100 % 

2.1.2 เช็คข้อมูลการฝึกงานให้เป็นปัจจบุัน แก้ไขให้
ถูกต้อง และจัดท าร่างต้นฉบับ 

- ตรวจสอบช่ัวโมงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้เป็นปัจจุบันเทียบกับหลักสูตร 
-  กรอบของเวลาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1 ข้อมูลการฝึกงาน   2 

2.1.3 เสนอผู้บริหารตรวจสอบเนื้อหาคู่มือ น าเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณา
เนื้อหามีความถูกต้องและเหมาะสม 

1 - (ร่าง) ต้นฉบับ 5   

2.1.4 จัดพิมพ์ต้นฉบับ จัดพิมพ์ต้นฉบับให้อยู่ในรูปแบบของคู่มือ 
หรือเล่มหนังสือเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย 

1 -เล่มคู่มือ  3  

2.1.5 ติดต่อส านักพิมพ์ เพื่อจัดท ารูปเล่มหนังสือ
ตามจ านวนที่เหมาะสม 

 1 -เล่มคู่มือ  1  

รวม 5 4 3  
รวมระยะเวลาทั้งหมด 5 4 3  

 
 



3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 

   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา          ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรอืสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน       ด้านงานบริการ หรือดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน  5   นาที/  4   ช่ัวโมง/  3  วัน 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
         (นายอรรถกฤต  จันทร)         (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา) 

                เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                           หัวหน้าส านักงานคณบด ี         รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดท า              ผู้ควบคุม                                                                         ผู้ควบคุม 
 
 

ลงนาม ........................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณตัิ ตะ๊ปินตา) 

         คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
     ผู้อนุมัต ิ 

 

 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การจัดทำโครงการ 
ชื่อ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร               รหัสเอกสาร WI – FHS – AS – FA – 09 
งาน งานการเงินและบัญชี  กิจกรรมหลัก การจัดทำโครงการ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วนัประกาศใช้ .................................... 
 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทำโครงการ 
    1.2 เพ่ือเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการ 
 
2. ขอบเขตงาน 
    2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการ 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

3.1 ศึกษาระเบียบ ศึกษาข้อมูลการจัดโครงการ 
 - หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่จะจัด ติดต่อประสานงาน ศึกษาระเบียบที่จะเบิกจ่าย เตรียมการในโครงการ 
3.2 จัดพิมพ์รายละเอียดโครงการ กำหนดการ 

- พิมพ์โครงการ โดยต้องคิดรายละเอียดในโครงการ / หลักการและเหตุผล /ความสอดคล้อง/ตอบสนองของ
โครงการตามแผนของหน่วยงานและการประกันคุณภาพ / วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย- ระยะเวลา
ดำเนินโครงการ/ แผนการดำเนินโครงการ/ งบประมาณในโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย / ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  และกำหนดการของโครงการ 

3.3 ทำบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการในระบบ e-office พร้อมแนบไฟล์รายละเอียดโครงการ 
 - พิมพ์บันทึกข้อความในระบบ e-office พร้อมแนบไฟล์รายละเอียดโครงการ 
3.4 กำหนดเส้นทางผู้รับหนังสือตามสายงาน 
 - กำหนดเส้นทางตามสายงานในระบบ e-office 
3.5 ติดตามบันทึกข้อความการขออนุมัติโครงการ 
 - ติดตามโครงการที่ขออนุมัติในระบบ e-office ว่าได้รับการอนุมัติหรือยังจะได้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป 

 
4. ผังการดำเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 

 



5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีจำนวน  -  หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน   35  นาที/  6  ชั่วโมง/  -   วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จำนวน  –  แบบฟอร์ม 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….   ลงนาม........................................................................ 
          (นายอรรถกฤต  จันทร)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)             
                 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป                                      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดทำ                ผู้ควบคุม       
                                                                    

 
 

ลงนาม   ………………………………………………….…….                        ลงนาม ........................................................................ 
              (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา) 
                   หัวหน้าสำนักงานคณบดี                                           คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
              ผู้ควบคุม                                                                            ผู้อนุมัติ 

 
 



ฝ่ายบคุลากร จนท.ฝ่ายการเงินคณะ บคุลากร/อาจารยข์องคณะ เจา้หนา้ทีฝ่่ายแผนคณะ
อธิการ/รองอธิการ/คณบดี/รองคณบดี/

หวัหนา้ส  านกังาน
กองคลงั นาที ชม. วัน

1 ศึกษาระเบียบ ศึกษาข้อมูลการจัดโครงการ 4 ร้อยละ 98 โครงการ

2 จัดพิมพ์รายละเอียดโครงการ ก าหนดการ 3 ร้อยละ 98 บันทึกข้อความ

3 ท าบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการในระบบ e-office 
พร้อมแนบไฟล์รายละเอียดโครงการ

30 ร้อยละ 98 โครงการ

4 ก าหนดเส้นทางผู้รับหนังสือตามสายงาน 2 ร้อยละ 98 โครงการ

5  ติดตามบันทึกข้อความการขออนุมัติโครงการ 3 ร้อยละ 98 โครงการ

รวม 35 6 ตัวช้ีวัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

หมายเหตุ ผู้จัดท า  ................................................... ผู้ควบคุม    ......................................................

โครงการ

 2.  ก าหนดให้ 1 วัน = 7  ช่ัวโมงท าการ                  (นายอรรถกฤต  จันทร)       (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)

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

ผู้อนุมัติ    ......................................................
          (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)

               หัวหน้าส านักงานคณบดี

ร้อยละ 98 โครงการ

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้ควบคุม ...................................................

โครงการ                                                        

โครงการ                                                        ความถูกต้องของโครงการ โครงการ

โครงการ                                                        ความถูกต้องของโครงการ โครงการ

ความถูกต้องของโครงการ โครงการ

โครงการ                                                        ความถูกต้องของโครงการ บันทึกข้อความ

                      คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย คลังและพัสดุ     งาน  การเงินและบัญชี    กิจกรรมหลัก   การจัดท าโครงการ   ระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบัติงาน /หน่วย/ คร้ัง ...........วัน......6..... ช่ัวโมง.......35.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง บคุคลภายนอก

รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ)์ เวลา

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

ความถูกต้องของโครงการ โครงการ

โครงการ                                                        

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเร่ิมตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริม่ตน้  

ศกึษาระเบยีบ / ขอ้มลู
การจัดโครงการ

พมิพบ์นัทกึขอ้ความขอ
อนุมตัโิครงการในระบบ   e-

office

ก าหนดเสน้ทางสง่ตาม
สายงานในระบบ

e-office

ตดิตามบนัทกึขอ้ความ
โครงการ

ลงนาม
อนุมตัิ

ลงนาม ลงนาม

สิน้สดุ  

ไมถ่กูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง ไมอ่นุมตัิ

ถกูตอ้ง
ถกูตอ้ง อนุมตัิ

จัดพมิพร์ายละเอยีด
โครงการ ก าหนดการ

WI-XX-XX Rev : 00 หนา้ที ่1 ใน 1 หนา้



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                  งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ 
 

ช่ือ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร               รหัสเอกสาร JD – FHS – AS – FA - 09 
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   งาน  การเงิน/บัญชี/งบประมาณ  กิจกรรมหลัก การจัดท าโครงการ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ  อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การจัดท าโครงการ  
- หน่วยนับ : โครงการ 
- สถิติ  ตามแผน 
 

2.1.1   ศึกษาระเบียบ ศึกษาข้อมูลการจัดโครงการ   7 โครงการ  4   
 
 

100 % 

2.1.2   จัดพิมพ์รายละเอียดโครงการก าหนดการ  7 โครงการ  3  
2.1.3   ท าบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการในระบบ e-
office พร้อมแนบไฟล์รายละเอียดโครงการ 

 7 โครงการ 30   

2.1.4  ก าหนดเส้นทางผู้รับหนังสือตามสายงาน  7 โครงการ 2   
2.1.5  ติดตามบันทึกข้อความการขออนุมัติโครงการ  7 โครงการ 3   

รวม 35 6   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 5 4 6  

 
 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตร ี
4.2 ประสบการณ์ท างานปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 



5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน   5  นาที/  4   ช่ัวโมง/  6  วัน 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
         (นายอรรถกฤต  จันทร)         (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา) 

                เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                           หัวหน้าส านักงานคณบด ี         รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดท า              ผู้ควบคุม                                                                         ผู้ควบคุม 
 
 

ลงนาม ........................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณตัิ ตะ๊ปินตา) 

         คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
     ผู้อนุมัต ิ 

 
 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ 
ชื่อ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร               รหัสเอกสาร WI – FHS – AS – FA – 13 
งาน งานการเงินและบัญชี        กิจกรรมหลัก  การควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วนัท่ีแก้ไข .................................................. วนัประกาศใช้ .................................... 
 

1. วัตถุประสงค์  
    1.1 เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ 
    1.2 เพ่ือเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ 
 

2. ขอบเขตงาน  
    2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)  
     3.1 ทำแบบฟอร์มการคุมเอกสารการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการ  สรุปโครงการที่ขออนุมัติตามฎีกาท่ีเบิกจ่ายโดยแยกตามรายการที่เบิก 

 - พิมพ์แบบฟอร์มพร้อมพิมพ์รายละเอียดการขอเบิกตามโครงการ จากนั้นสรุปโครงการที่ขออนุมัติตามฎีกาที่
เบิกจ่ายโดยแยกตามรายการที่เบิก 
3.2  สรุปงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละโครงการ 

-  สรุปงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละโครงการตามรายการฎีกาท่ีขอเบิกและได้รับการอนุมัติ 
    3.3 ตรวจสอบกับฝ่ายวางแผนของคณะว่าคุมงบประมาณตรงกันหรือไม่ 
  -  เมื่อสรุปเสร็จแล้วก็ตรวจสอบกับฝ่ายวางแผนของคณะว่าคุมงบประมาณตรงกันหรือไม่ 
     3.4 แจ้งให้เจ้าของโครงการทราบว่างบประมาณที่ขอเบิกเกินหรือไม่เกินงบประมาณที่ขอเบิก 
  -  แจ้งให้เจ้าของโครงการทราบว่างบประมาณที่ขอเบิกเกินหรือไม่เกินงบประมาณที่ขอเบิก 
 
 

4. ผังการดำเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 
 

5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจำนวน 2 หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน  45 นาที/  -  ชั่วโมง/  -  วัน 

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จำนวน 2 แบบฟอร์ม 

 

 

 

ง 

เอกสารแนบ (Flow Chart) 

 



 
ลงนาม   ………………………………………………….…….   ลงนาม........................................................................ 
          (นายอรรถกฤต  จันทร)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)             
                 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป                                      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดทำ                ผู้ควบคุม       
                                                                    

 
 

ลงนาม   ………………………………………………….…….                        ลงนาม ........................................................................ 
              (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา) 
                   หัวหน้าสำนักงานคณบดี                                           คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
              ผู้ควบคุม                                                                            ผู้อนุมัติ 
 
 



ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบคุลากร จนท.ฝ่ายการเงินคณะ บคุลากร/อาจารยข์องคณะ เจา้หนา้ทีฝ่่ายแผนคณะ คณบดี/รองคณบดี/หวัหนา้ส  านกังาน  กองคลงั นาที ชม. วัน

1 ท าแบบฟอร์มการคุมเอกสารการเบิกจ่ายของแต่ละ
โครงการ  สรุปโครงการท่ีขออนุมัติตามฎีกาท่ีเบิกจ่าย
โดยแยกตามรายการท่ีเบิก

15 ร้อยละ 100 แบบฟอร์มสรุป
โครงการ

2 สรุปงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละโครงการ 15 ร้อยละ 90 เอกสารการ
เบิกจ่าย

3 ตรวจสอบกับฝ่ายวางแผนของคณะว่าคุม
งบประมาณตรงกันหรือไม่

10

4 แจง้ใหเ้จา้ของโครงการทราบวา่งบประมาณที่

ขอเบกิเกินหรอืไม่เกินงบประมาณทีข่อเบกิ

5 ร้อยละ 90 เอกสารสรุป
โครงการ

รวม 45
ตัวช้ีวัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

หมายเหตุ ผู้จัดท า  ................................................... ผู้ควบคุม    ......................................................

 2.  ก าหนดให้ 1 วัน = 7  ช่ัวโมงท าการ                  (นายอรรถกฤต  จันทร)       (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)

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

ผู้อนุมัติ    ......................................................
          (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)

               หัวหน้าส านักงานคณบดี คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย คลังและพัสดุ     งาน  การเงินและบัญชี    กิจกรรมหลัก  การควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ ระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบัติงาน /หน่วย/ คร้ัง ............วัน........... ช่ัวโมง.......45.......นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานที่สมัพนัธ)์ เวลา

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi) เป้าหมายบคุคลภายนอก

เอกสารการเบิกจ่าย

เอกสารสรุปโครงการ

ผลลัพธ์

แบบฟอร์มสรุปโครงการ ความถูกต้องของแบบฟอร์ม แบบฟอร์มสรุปโครงการ

เอกสารการเบิกจ่าย ความถูกต้องชองการเบิกจ่าย

เอกสารสรุปโครงการ ความถูกต้องของการสรุปโครงการ

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ปี

ผู้ควบคุม ...................................................

ร้อยละ 100 เอกสารสรุป
โครงการ

เอกสารสรุปโครงการ

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเริ่มตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริม่ตน้  

ไมถ่กูตอ้ง

สรปุงบประมาณแตล่ะ
โครงการ

ตรวจสอบ

สิน้สดุ

ถกูตอ้ง

พมิพแ์บบฟอรม์คมุ
โครงการ

ตรวจสอบ

แจง้เจา้ของโครงการ

WI-XX-XX Rev : 00 หนา้ที ่1 ใน 1 หนา้



ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

                 งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ 
 

ช่ือ นายอรรถกฤต   นามสกุล  จันทร               รหัสเอกสาร JD – FHS – AS – FA - 13 
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม งาน  การเงิน/บัญชี/งบประมาณ กิจกรรมหลัก การควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ  อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1การควบคุมการเบิกจ่ายของ
โครงการ 
- หน่วยนับ : ฎีกา 
- สถิติย้อนหลัง  1 ป ี
 

2.1.1   ท าแบบฟอร์มการคุมเอกสารการเบิกจ่ายของแต่ละ
โครงการ  สรุปโครงการที่ขออนุมัติตามฎีกาที่เบิกจ่ายโดย
แยกตามรายการที่เบิก 

 100 แบบฟอร์มการคุม
เอกสารการเบิกจ่าย
ของแต่ละโครงการ   

15    
 
 
 

100 % 
2.1.2   สรุปงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละโครงการ  100 เอกสารฎีกาเบิกจ่าย 15   
2 .1 .3    ต รวจสอบ กับฝ่ ายวางแผนของคณ ะว่าคุ ม
งบประมาณตรงกันหรือไม่ 

 100 เอกสารฎีกาเบิกจ่าย 10   

2.1.4   แจ้งให้เจ้าของโครงการทราบว่างบประมาณที่ขอ
เบิกเกินหรือไม่เกินงบประมาณที่ขอเบิก 

 100 เอกสารฎีกาเบิกจ่าย 5   

รวม 45    
รวมระยะเวลาทั้งหมด  5 10  

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
   
   
 
 
 



4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
4.1 คุณวุฒิการศึกษาส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตร ี
4.2 ประสบการณ์ท างานปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน     นาที/  5  ช่ัวโมง/  10  วัน 

 

ลงนาม   ………………………………………………….…….    ลงนาม ........................................................................  ลงนาม ........................................................................ 
         (นายอรรถกฤต  จันทร)         (นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน)                      (อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา) 

                เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                           หัวหน้าส านักงานคณบด ี         รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 
                 ผู้จัดท า              ผู้ควบคุม                                                                         ผู้ควบคุม 
 
 

ลงนาม ........................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณตัิ ตะ๊ปินตา) 

         คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
     ผู้อนุมัต ิ 
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