
บันทึกแนวทางการปฏิบตัทิี่ด ี
ช่ือผลงาน “เทคนิคการประสานงานภายในหน"วยงาน”  

 
1. เจ'าของผลงาน ฝ�ายบริหารและแผนยุทธศาสตร� 

2. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� 

3. ชุมชนนักปฏิบัติ � ด�านการผลิตบัณฑิต 
   � ด�านการวิจัย 
   ���� ด�านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4. ประเด็นความรู' (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสําเร็จ) 
การประสานงานท่ีดีเป)นส*วนสําคัญท่ีจะทําให�ได�ผลงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเป)นไปตาม

ข�อกําหนด ประหยัด เวลา และทรัพยากรในการปฏิบัติงาน โดยก*อนการประสานงาน ควรกําหนดความ
ต�องการให�แน*ชัดว*าจะประสานงานให�เกิดอะไรหรือเป)น อย*างไร หรือจะทําให�ได�ผลรับอย*างไร เพราะหากไม*มี
วัตถุประสงค�ท่ีชัดเจนก็อาจจะประสานงานไปผิดจากท่ีควรจะเป)น ซ่ึงโดยท่ัวไปจะประสานงานเพ่ือให�การ
ดําเนินงานมีความสะดวกราบรื่นไม*เกิดป9ญหา ข�อขัดแย�ง, เพ่ือใช�เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
หน*วยงาน, เพ่ือช*วยให�การดําเนินการเป)นไปตามแผน ทําให�มีการวางแผนอย*างละเอียดรอบคอบ และเพ่ือ
ตรวจสอบอุปสรรคและสภาพป9ญหา เป)นต�น สําหรับงานท่ีมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจน จะต�องทําให�
ผู�เก่ียวข�องทุกฝ�ายได�รับรู�มีความเข�าใจในกระบวนการหรือข้ันตอนปฏิบัติ เพ่ือการปฏิบัติได�ถูกต�อง เป)น
มาตรฐานเดียวกัน ประหยัดเวลา ลดข�อขัดแย�งในการทํางาน เพ่ิมผลสําเร็จของงาน เพ่ือให�เกิดผลสําเร็จลุล*วง
ตามวัตถุประสงค�ของงานได� 

การรวบรวมข้ันตอนการปฏิบัติงานหลักของสํานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร�  
ไว�เป)นลายลักษณ�อักษรในรูปแบบคู*มือการทํางาน (Work Instruction) สําหรับเป)นเครื่องมือในการติดต*อ
ประสานงาน โดยการอธิบายกระบวนการในรูปแบบผังงาน (Flowchart) ช*วยให�ผู�ปฏิบัติงาน ผู�มีส*วนได�ส*วน
เสียหรือผู� ท่ี มีส*วนเ ก่ียวข�องอ่ืน ๆ ได�ทราบและเข�าใจในกระบวนการดําเนินงานและรายละเอียด 
ต*าง ๆ ได�แก* ในแต*ละกระบวนการมีข้ันตอนดําเนินการอย*างไร ผู�ท่ีเก่ียวข�องในแต*ละข้ันตอนมีใครบ�าง เอกสาร
และสิ่งท่ีต�องจําเป)นต�องใช�มีอะไรบ�าง รวมถึงหากพบข�อผิดพลาดหรือข�อสงสัยในแต*ละข้ันตอนจะมีวิธีปฏิบัติ
อย*างไร อีกท้ังช*วยให�บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได� ท้ังนี้ เพ่ือให�เกิดสําเร็จลุล*วงตามวัตถุประสงค�ของ
งานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

5. ความเป6นมา (ป7ญหา วัตถุประสงค: เป;าหมาย) 
การประสานงานในท่ีนี้ หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทํางาน เพ่ือให�งานและเจ�าหน�าท่ีฝ�ายต*าง ๆ 

ร*วมมือปฏิบัติงานเป)นน้ําหนึ่งใจเดียว ไม*ทําให�งานซํ้าซ�อน ขัดแย�ง หรือเหลื่อมล้ํากัน ท้ังนี้เพ่ือให�งานดําเนินไป



อย*าง ราบรื่น สอดคล�องกับวัตถุประสงค�และนโยบายขององค�การ อย*างสมานฉันท�และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการ
ประสานงานท่ีดีภายในหน*วยงานนั้นมีความสําคัญไม*น�อยไปกว*าป9จจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงการจัดระบบการประสานงานท่ี
ดีภายในหน*วยงาน จะส*งผลถึงประสิทธิภาพของงานด�วยเช*นกัน  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� ได�เล็งเห็นความสําคัญของความสําคัญของการประสานงานท่ีดี
ภายในหน*วยงาน จึงได�กําหนดประเด็นความรู�ท่ีจําเป)น เรื่อง “เทคนิคการประสานงานภายในหน*วยงาน” โดย
รวบรวมข้ันตอนการดําเนินงานหลักของสํานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� ไว�เป)นลายลักษณ�
อักษรในรูปแบบของคู*มือการทํางาน (Work Instruction) สําหรับให�บุคลากรสายสนับสนุนใช�เป)น 
แนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสามารถช*วยให�บุคลากรมีความเข�าใจในกระบวนการทํางาน สามารถปฏิบัติงาน
ด�วยความราบรื่น รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดข�อขัดแย�งในการทํางาน เพ่ิมผลสําเร็จของงาน สามารถแก�ไข
ป9ญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทํางาน เป)นเครื่องมือท่ีช*วยให�บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได� เพ่ือให�
เกิดผลสําเร็จลุล*วงตามวัตถุประสงค�ของงานได�  

6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู'ท่ีใช') 
Work Instruction (WI) เป)นเอกสารอธิบายวิธีปฏิบัติงานท่ีจะกล*าวถึงข้ันตอนการทํางานแต*ละ

ข้ันตอนอย*างละเอียด มีไว�สําหรับเป)นแนวทางให�บุคลากรท่ีต�องปฏิบัติงานนั้น ๆ สามารถปฏิบัติงานได�ตาม
ข้ันตอนได�อย*างถูกต�อง และทําให�ผู�อ่ืนสามารถเข�าใจและปฏิบัติตามได�โดยง*าย ซ่ึงมีรูปแบบท่ีไม*แน*นอนอาจ
ประกอบด�วย Flowchart คําอธิบายวิธีทํางานทีละข้ันตอน จะแสดงวิธีทํา Step by step หรืออาจมีรูปภาพ
ประกอบ  

ในท่ีนี้จะหมายถึง Work Instruction (WI) แสดงข้ันตอนการดําเนินงานหลักของสํานักงานคณบดี 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� โดยใช� Flowchart ประกอบคําอธิบายรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
แต*ละข้ันตอน โดยไม*มีรูปภาพประกอบ ซ่ึงคู*มือการทํางาน (Work Instruction) ของสํานักงานคณบดี คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� จะรวบรวมข้ันตอนการปฏิบัติงานจากผู�ปฏิบัติงานเพ่ือให�ทราบแนวทางการ
ปฏิบัติงานจริง ประกอบด�วย 

ส*วนท่ี 1 บทนํา จะกล*าวถึงความสําคัญและความเป)นมาของการจัดทําคู*มือการทํางาน (Work 
Instruction) รวมถึงขอบเขต วัตถุประสงค� และประโยชน�ท่ีจะได�รับ  

ส*วนท่ี 2 ข�อมูลท่ัวไปของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� จะกล*าวถึงบทบาทและภาระงานของ
คณะโครงสร�างการบริหารงาน โครงสร�างสํานักงานคณบดีฯ  

ส*วนท่ี 3  ภาระงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานหลักของแต*ละฝ�ายในสังกัดสํานักงานคณบดี คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� ได�แก* ฝ�ายบริหารและแผนยุทธศาสตร�, ฝ�ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และ
ฝ�ายวิจัยและบริการวิชาการ นําเสนอ 2 ส*วน ได�แก* 

3.1) ภาระงาน เพ่ือให�ทราบว*าภาระงานใด ใครเป)นผู�รับผิดชอบ และจะสามารถติดต*อ
ผู�รับผิดชอบภาระงานแต*ละเรื่องได�อย*างไร ประกอบด�วย  

- ภาระงาน แสดง ภาระงานของบุคลากรเป)นรายบุคคล  



- ผู�รับผิดชอบ แสดง บุคลากรผู�รับผิดชอบในแต*ละภาระงาน 
- ตําแหน�ง แสดง ตําแหน*งงานของบุคลากรท่ีรับผิดชอบแต*ละภาระงาน 
- สถานท่ีติดต�อ แสดง ห�องทํางานของบุคลากร เพ่ือให�ผู�ใช�ทราบสถานท่ีปฏิบัติงาน

ของบุคลากรผู�รับผิดชอบภาระงานแต*ละเรื่อง  
- เบอร�โทรภายใน แสดง เบอร�โทรศัพท�ติดต*อภายใน ท่ีสามารถติดต*อบุคลากร

ผู�รับผิดชอบภาระงาแต*ละเรื่อง 
ตัวอย*างภาระงานในคู*มือการทํางาน (Work Instruction) ของสํานักงานคณบดี คณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร�  
 

 



3.2) มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน ประกอบด�วย  
- งาน แสดง ชื่องานท่ีจะอธิบายวิธีปฏิบัติงาน 
- ควบคุมโดย แสดง หน*วยงานท่ีทําหน�าท่ีควบคุมกระบวนการทํางานนั้น ๆ ในท่ีนี้

หมายถึง ฝ�ายบริหารและแผนยุทธศาสตร� หรือฝ�ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หรือฝ�ายวิจัยและบริการวิชาการ หรือส*วนงานอ่ืน ๆ ท่ีทําหน�าท่ีควบคุมกระบวนงาน
นั้น ๆ  

- ผู(รับผิดชอบ แสดง ผู�ท่ีเก่ียวข�องในแต*ละข้ันตอนของกระบวนงานนั้น 
- ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) แสดง วิธีการปฏิบัติงานเป)นข้ันตอน โดยใช�

สัญลักษณ� ตามลําดับต้ังแต*ตนจนจบ  
- ข้ันตอน/วิธีการทํางาน แสดง คําบรรยายรายละเอียดการปฏิบัติงานแต*ละข้ันตอน

ตามลําดับต้ังแต*ต�นจนจบ 
- เอกสารท่ีเก่ียวข(อง แสดง รายการหนังสือราชการ, แบบฟอร�ม หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข�องกับการดําเนินงานในแต*ละข้ันตอน ตามลําดับต้ังแต*ต�นจนจบ ซ่ึงในแต*ละ
ข้ันตอนอาจจะมีเอกสารท่ีเก่ียวข�องหลายรายการ เหมือนหรือต*างกันออกไป 

ตัวอย*างมาตรฐานข้ันตอนปฏิบัติงาน ในคู*มือการทํางาน (Work Instruction) ของ
สํานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร�  

 



 
 

7. ผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์ด'านต"าง ๆ ได'แก" เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได'รับ การเป6นแบบอย"างท่ีดี
ให'กับหน"วยงานต"าง ๆ ฯลฯ) 

7.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� มีคู*มือการทํางาน (Work Instruction) เป)นลายลักษณ�อักษร 
สําหรับให�บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดได�ใช�อ�างองในการปฏิบัติงาน 

7.2 บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสํานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� ได�ปรับปรุง
ข้ันตอนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให�เป)นป9จจุบันน 

7.2 บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� มีความเข�าใจในข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน สามารถคาดการณ�หรือวางแผนการดําเนินงานแต*ละงาน เพ่ือให�งานนั้น ๆ สําเร็จลุล*วงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงลดข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และปaองกันข�อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได�  

7.3 บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� สามารถให�คําแนะนําเก่ียวกับ
กระบวนการทํางานให�ผู�เก่ียวข�องในงานนั้น ๆ แก*เพ่ือนร*วมงาน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา หรือผู�มีส*วน
เก่ียวข�องอ่ืน ๆ ได�  

8. ป7จจัยความสําเร็จ (สรุปเป6นข'อๆ) 
8.1 บุคลากรสายสนับสนุน ในสังกัดสํานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� มีความ

กระตือรือร�นในการรวบรวมข�อมูลเพ่ือจัดทําคู*มือการทํางาน (Work Instruction) เป)นอย*างดี 

8.2 บุคลากรสายสนับสนุน ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� ให�ความร*วมมือในการนําคู*มือ

การทํางาน (Work Instruction) ไปใช�อ�างอิงเพ่ือเป)นแนวทางในการปฏิบัติงาน และทําการวัดและประเมินผล

การใช�คู*มือการทํางาน (Work Instruction)  

9. ป7ญหาอุปสรรคและข'อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต"อไป 
การนําเสนอข้ันตอนการปฏิบัติงานในคู*มือการทํางาน (Work Instruction) ไม*เป)นรูปแบบเดียวกัน 

ดังนั้น ควรจะนําเสนอในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด และครอบคลุมทุกงานในสังกัดสํานักงานคณบดี คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� และปรับปรุงเป)นคู*มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ฉบับสมบูรณ�  
 

 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู' 
องค:ความรู'ท่ีจําเป6นเรื่อง “เทคนิคการประสานงานในหน"วยงาน”  

 

 
 

 
 

 



 

   
 

   
 

   
 


