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ก 
 

คํานํา 
 

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการสรางความสัมพันธกับเครือขายน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน ขั้นตอนสรางความสัมพันธกับเครือขาย เริ่มต้ังแตขั้นตอนการวางแผนสราง
ความสัมพันธกับเครือขาย ขั้นตอนการรายงานผลการดําเนินงาน  ขั้นตอนการจัดทําเลมสรุปรายงานโครงการ
สรางความสัมพันธกับเครือขายใหสามารถนํากระบวนการสรางความสัมพันธกับเครือขายไปปฏิบัติในรูปแบบ
เดียวกัน  

คูมือฉบับน้ีประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของ 6) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือฉบับ
น้ี เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสรางความสัมพันธกับเครือขาย 
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายส าหรับ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการสร้างความสัมพันธ์
กับเครือข่ายของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน1

การวางแผนสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายขั้นตอน 2การรายงานผลการด าเนินงาน  ขั้นตอน3 การ
จัดท าเล่มสรุปรายงานโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ผู้ปฎิบัติงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ผู้รับบริการ  หมายถึง  ศิษย์เก่า/ชุมชน/ประชาชน/นักศึกษา/สถานประกอบการ/
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทางตรงและ
ทางอ้อม จากการด าเนินงาน ได้แก่ คณะ มหาวิทยาลัย 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนฏิบัติการสร้างความสัมพนัธก์ับ
เครือข่าย 
2. อนุมัติแผนปฏิบัติการจัดสร้างความสัมพนัธ์กับเครือข่าย 
3. อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย 
4. สั่งการตามเห็นสมควร 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. เป็นผู้เสนอแผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์กบัเครือข่าย 
2. เป็นผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. เป็นผู้ก ากับ สัง่การ แก้ไขปัญหา และควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

เจ้าหน้าที่ฝา่ยกิจการนักศึกษา
และศิลปวฒันธรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1. ร่างค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการสรา้ง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
3. รายงานผลการค าด าเนินงานตามแผนสร้างความสัมพนัธ์กับ
เครือข่าย 
4. งานอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
 

 
 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : คณะ มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมี
ความร่วมมือกับเครือข่ายตามภารกิจหลักได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้รับบริการ : ศิษย์เก่า/ชุมชน/ประชาชน/นักศึกษา 
/สถานประกอบการ/มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 

เกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การมีส่วน
ในกา รพัฒนาและ เ กิ ดผลผลิ ตที่ เ ป็ น
ประโยชน์ของกลุ่มเครือข่าย 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : คณะ มหาวิทยาลัย ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
นักศึกษาและบุคลากร อาจารย์ ของคณะใ 

คู่ความร่วมมือ : เครือข่ายศิษย์เก่า/เครือข่ายชุมชน/เครือข่ายวชิา 
ชีพ/เครือข่ายผู้ประกอบการ/เครือข่ายต่างประเทศ 

เครือข่ายมสี่วนร่วมในการพัฒนาและเกดิ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ผู้ส่งมอบ ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
   ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าแผน  

 
 
 

นาที ชม. วัน เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง จุดควบคุม

ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure)

ข้ันตอน กิจกรรมรอง เจา้หน้าท่ี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดี
ระยะเวลาในการด าเนินการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
ตัวชีวั้ด (kpi) เป้าหมาย

                                                    Work Intrucion                                                              
i.j.k

            

FM-xx-yy

        

WI-xx-yy QM-xx-yy

1.1 จัดท าร่างแผนด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์เครือข่ายประจ าปีงบประมาณ

3

1. แผนการจัด
กิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ค าส่ัง

ความถูกต้อง

- -

1.2 เสนอเข้าทีป่ระชุมผู้บริหาร 10 - - - -

1.3 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์
เครือข่าย

30 ค าส่ัง ความถูกต้อง - -

1.4 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติงานด้านการ
สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายประจ าปี
การศึกษา

2
เล่มแนการจัด

โครงการ
ความถูกต้อง - -

1.5 จัดส่งแผนปฏิบัติงานด้านด้านการ
สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายประจ าปี
การศึกษา ไปยังหน่วยทีรั่บผิดชอบหลัก 
(กองพัฒนานักศึกษา) รวบรวมให้ฝ่าย
แผนงานและการประกันคุณภาพของคณะ

15 บันทึกข้อความ ความถูกต้อง - -

เร่ิมต้น 

ร่างแผน ค าส่ัง

จัดท าวาระการประชุม

จัดท าค าส่ัง

จัดท าเล่มแผนแ

พิจารณา

พิจารณา
ลงนาม

พิจารณาลง
นาม

ถูกต้อง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ส้ินสุด 

เข้าท่ีประชุม

บันทึกข้อความส่ง



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 

1.1 จัดท าร่างแผนด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์เครือข่ายประจ าปีงบประมาณ

3

1. แผนการจัด
กิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ค าส่ัง

ความถูกต้อง

- -

1.2 เสนอเข้าทีป่ระชุมผู้บริหาร 10 - - - -

1.3 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์
เครือข่าย

30 ค าส่ัง ความถูกต้อง - -

1.4 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติงานด้านการ
สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายประจ าปี
การศึกษา

2
เล่มแนการจัด

โครงการ
ความถูกต้อง - -

1.5 จัดส่งแผนปฏิบัติงานด้านด้านการ
สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายประจ าปี
การศึกษา ไปยังหน่วยทีรั่บผิดชอบหลัก 
(กองพัฒนานักศึกษา) รวบรวมให้ฝ่าย
แผนงานและการประกันคุณภาพของคณะ

15 บันทึกข้อความ ความถูกต้อง - -

ขั้น
ตอ

น1

เร่ิมต้น 

ร่างแผน ค าส่ัง

จัดท าวาระการประชุม

จัดท าค าส่ัง

จัดท าเล่มแผนแ

พิจารณา

พิจารณา
ลงนาม

พิจารณาลง
นาม

ถูกต้อง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ส้ินสุด 

เข้าท่ีประชุม

บันทึกข้อความส่ง
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ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน  
 
 

 
 

นาที ชม. วัน เอกสารท่ีเก่ียวข้อง จุดควบคุม

2.1 รวบรวมข้อมลูจากการจัดกิจกรรม 
ในแต่ละเครือข่าย

1 3

1. แผนการจัด
กิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ค าส่ัง

ความถูกต้อง

- -

2.2 กรอกข้อมลู/พิมพ์เอกสารรายงานผล
การด าเนินงาน

10 2 - - - -

2.3ท าบันทึกข้อความแจ้งผลการ
ด าเนินงาน กับหน่วยงานเจ้าภาพ และ
ฝ่ายประกันคุณภาพของคณะ

15 บันทก้ึอความ ความถูกต้อง - -

ขั้น
ตอ

น 
2

ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure)

ข้ันตอน กิจกรรมรอง เจ้าหน้าท่ี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดี
ระยะเวลาในการด าเนินการ การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ตัวชี้วัด (kpi) เป้าหมาย

                                                    Work Intrucion                                                              

i.j.k

            

FM-xx-yy

        

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต้น 

รวบรวมข้อมูล

กรอกข้อมูล

พิจารณา
ลงนาม

ถูกต้อง

พิจารณา
ลงนามบันทึกข้อความ
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าเล่มสรุปการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย 
 

 
 
 
 

 
 
 

นาที ชม. วัน เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง จุดควบคุม

ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure)

ข้ันตอน กิจกรรมรอง เจา้หน้าท่ี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดี

ระยะเวลาในการด าเนินการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ตัวชีวั้ด (kpi) เป้าหมาย

                                                    Work Intrucion                                                              

i.j.k

            

FM-xx-yy

        

WI-xx-yy QM-xx-yy

3.1 รวบรวมข้อมลู การด าเนินงานตาม
แผนการจัดโครงการ

5

1. โครงการ 
2. รายชื่อนักศึกษา
3. ภาพถ่าย
4. รายงานผลการ
ด าเนินงานแต่ละ
โครงการ

- - -

3.2 วิเคราะห์ข้อมลู จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการและความพึงพอใจ

5

1. โครงการ 
2. รายชื่อนักศึกษา
3. ภาพถ่าย
4. รายงานผลการ
ด าเนินงานแต่ละ
โครงการ

ความถูกต้อง - -

3.3 จัดท ารูปเล่มรายงานโครงการ/
กิจกรรม 1 เล่มรายงานประจ าปี ความถูกต้อง - -

3.4 ท าบันทึกข้อความ รายงานผลต่อ
ผู้บริหารและหน่วยงานเจ้าภาพ

15 บันทกึข้อความ ความถูกต้อง - -

0

ผู้อนุมัติ........................................... ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ (KQI)
จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เป้าหมาย : 5 
เครือข่าย

ต าแหน่ง.........................................................................

วันที.่..................................................................

เร่ิมต้น

 รวบรวมข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูล 

พิมพ์เอกสารท าเล่ม

บันทึกข้อความ รับทราบ รับทราบ

เสร็จส้ิน



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 

 
 
 
 

3.1 รวบรวมข้อมลู การด าเนินงานตาม
แผนการจัดโครงการ

5

1. โครงการ 
2. รายชื่อนักศึกษา
3. ภาพถ่าย
4. รายงานผลการ
ด าเนินงานแต่ละ
โครงการ

- - -

3.2 วิเคราะห์ข้อมลู จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการและความพึงพอใจ

5

1. โครงการ 
2. รายชื่อนักศึกษา
3. ภาพถ่าย
4. รายงานผลการ
ด าเนินงานแต่ละ
โครงการ

ความถูกต้อง - -

3.3 จัดท ารูปเล่มรายงานโครงการ/
กิจกรรม 1 เล่มรายงานประจ าปี ความถูกต้อง - -

3.4 ท าบันทึกข้อความ รายงานผลต่อ
ผู้บริหารและหน่วยงานเจ้าภาพ

15 บันทกึข้อความ ความถูกต้อง - -

ขั้น
ตอ

น 
3

ผู้อนุมัติ........................................... ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ (KQI)
จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เป้าหมาย : 5 
เครือข่าย

ต าแหน่ง.........................................................................

วันท่ี...................................................................

เร่ิมต้น

 รวบรวมข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูล 

พิมพ์เอกสารท าเล่ม

บันทึกข้อความ รับทราบ รับทราบ

เสร็จส้ิน
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
ด้านสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย 

ค าจ ากัดความ 
      การสร้างความสัมพันธ์เครอืข่าย หมายถึง  คณะ มีการสรา้งความสัมพันธ์ กับ กลุ่มเครือข่าย 5 
เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายศิษย์เก่า, เครือข่ายชุมชน, เครือข่ายวิชาชพี, เครือข่ายผู้ประกอบการ และ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และส่วนร่วมในการพัฒนา คณะ และมหาวิทยาลยั 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1.การจัดท าแผนการสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย 
1.1 จัดท าร่างแผนด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์เครือข่ายประจ าปี
งบประมาณ โดยระบุกิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด
ของแผน และวัตถุประส งค์   
ตั ว ชี้ วั ด  เ ป้ า ห ม า ย  แ ล ะ
งบประมาณที่ต้องใช้ของแต่ละ
โครงการ พร้อมข้อมูลพ้ืนฐาน
ของคณะ 

3 วัน ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

1.2 เสนอเข้าท่ีประชุมผู้บริหาร 10 นาที ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
1.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์เครือข่าย 

30 นาที ฝ่ายกิจการนักศึกษา - ค าสั่ง 

1.4 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติงาน
ด้านการสร้างความสัมพันธ์
เครือข่าย ประจ าปีการศึกษา   

2 วัน ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

1.5 จัดส่งแผนปฏิบัติงานด้าน
การสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย 
ประจ าปกีารศึกษา ไปยังหน่วยที่
รับผิดชอบหลัก (กองพัฒนา
นักศึกษา) รวบรวมให้ฝ่าย
แผนงานและการประกันคุณภาพ
ของคณะ 

15 นาที 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. ฝ่ายแผนงานและ
การประกันคุณภาพ
ของคณะ 

- บันทึก
ข้อความ 

2. การรายงานผลการด าเนินงาน ( กพร. ทุกเดือน) 
2.1 รวบรวมข้อมูลจากการจัด
กิจกรรม ในแต่ละเครือข่าย 

1 ชั่วมง 1. ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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2. ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
3. ฝ่ายบริการ
การศึกษา 
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

2.2 กรอกข้อมูล/พิมพ์
เอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

2 ชั่วโมง ฝ่ายกิจการนักศึกษา แบบฟอร์มการ
กรอกข้อมูล 

2.3 ท าบันทึกข้อความแจ้งผล
การด าเนินงาน กับหน่วยงาน
เจ้าภาพ และฝ่ายประกัน
คุณภาพของคณะ  

15 นาที ฝ่ายกิจการนักศึกษา บันทึกข้อความ 

3. การจัดท าเล่มสรุปการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย 
3.1 รวบรวมข้อมูล การ
ด าเนินงานตามแผนการจัด
โครงการ 

5 ชม 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

3.2 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดพิมพ์
เอกสาร 

5 ชม 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

3.3 จัดท ารูปเล่มรายงาน
โครงการ/กิจกรรม 

1 วัน 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

3.4 ท าบันทึกข้อความ รายงาน
ผลต่อผู้บริหารและหน่วยงาน
เจ้าภาพ 

15 นาที จ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

 

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
- บันทึกข้อความ 
- แบบหนังสือค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 
  - 
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8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เป้าหมาย : 5 เครือข่าย 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายนั้น มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของ กระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

คณบด ี

2. ด าเนนิการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายกิจการนนักศึกษา รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

คณบด ี

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ตัวอย่างบันทกึข้อความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 17 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่  วท                       วันที ่  …………………………….. 

เรื่อง   ........................................................................................................................  

เรียน   ...............................................................................................................  

.............................................................................................……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 

       . 
 ............................................................................................……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

     
................................................................................. 
(.............................................................................) 
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ตัวอย่างค าสั่ง 
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ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่            / ๒๕๖๐ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ

..............................................................................................   

..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................... 

เพ่ือให้การด าเนินงานของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑ ....................................................................  ประธานกรรมการ 

 ๑.๒ ....................................................................  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ ....................................................................  กรรมการ   
 ๑.๔ ....................................................................  กรรมการ               
 ๑.๕ ....................................................................  กรรมการ     
 ๑.๖ ....................................................................  กรรมการและเลขานุการ     

หน้าที ่
 ......................................................................................................................................
 
 ............................................................................................................................. .........
  
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
     ๒.๑  ฝ่าย............................................................. 

  ๑. .................................................................... ประธานกรรมการ 
  ๒. .................................................................... กรรมการ 
  ๓.  .................................................................... กรรมการ 
  ๔. .................................................................... กรรมการและเลขานุการ  

 
 หน้าที ่
 ............................................................................................................................. ......... 
 ........................................................................................................................ .............. 
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๒.๒  ฝ่าย............................................................. 
  ๑. .................................................................... ประธานกรรมการ 
  ๒. .................................................................... กรรมการ 
  ๓.  .................................................................... กรรมการ 
  ๔. .................................................................... กรรมการและเลขานุการ  

 หน้าที ่
 ............................................................................................................................. ......... 
 ........................................................................................................................ .............. 
 
๒.3  ฝ่าย............................................................. 

  ๑. .................................................................... ประธานกรรมการ 
  ๒. .................................................................... กรรมการ 
  ๓.  .................................................................... กรรมการ 
  ๔. .................................................................... กรรมการและเลขานุการ  

 หน้าที ่
 ................................................................... ................................................................... 
 ............................................................................................................................. ......... 
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คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

 
 

1. นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

2. นายศุภพล     ค าชื่น  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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