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คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ นี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน สาหรับการดาเนินงานส่งเสริมการออกกาัังกา เพื่อสุขภาพ ของกองพัฒนานักศึกษา ตามที่ได้รับ
มอบหมา จากมหาวิท าัั ในแต่ ัะปีงบประมาณ โด เริ่มต้นจาก ขั้นตอนการวางแผน ได้แก่ วางแผนการ
ดาเนินงานส่งเสริมการออกาัังกา เพื่อสุขภาพ การจัดทาคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานการพัฒนานักศึกษาใน
ด้านต่างๆ ขั้นตอนการปฏิบัติการ ได้แก่ จัดทาโครงการ แัะทาบันทึกเชิญวิท ากร , การเบิกจ่า ค่าตอบแทน
วิท ากร, รวบรวมเอกสารการเบิกจ่า ของกองพัฒนานักศึกษา ให้สามารถนากระบวนการส่งเสริมการออก
กาัังกา เพื่อสุขภาพต่อไป
คู่มือฉบับนี้ประกอบด้ว 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ2) ขอบเขตของกระบวนการ3) นิ ามศัพท์
เฉพาะ 4) หน้าที่ความรั บผิ ดชอบ5) ความต้องการของผู้ รับบริการแัะผู้ มีส่ ว นได้ส่ว นเสี กฎ ระเบี บที่
เกี่ วข้อง 6) ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ7) กระบวนการแัะขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน แัะ 9) ระบบติดตามประเมินผั
คณะผู้จัดทาจะติดตามแัะประเมินผัความสาเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพื่อนาผัไปทบทวนแัะปรับปรุงกระบวนการการส่งเสริมการกีฬา

คณะผู้จัดทา
สิงหาคม 2561

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

คำนำ
สำรบัญ
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ

1

2. ขอบเขตของกระบวนการ

1

3. นิ ามศัพท์เฉพาะ

1

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

2

5. ความต้องการของผู้รับบริการแัะผู้มีส่วนได้ส่วนเสี กฎ ระเบี บที่เกี่ วข้อง

3

6. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ

3

7. กระบวนการแัะขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5

7.1 กระบวนการปฏิบัติงาน
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7.2 วิธีการปฏิบัติงาน

6

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

7

7.4 เอกสารอ้างอิง

7

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

7

9. ระบบติดตามประเมินผั

7

ภำคผนวก
ภาคผนวก ก หนังสืออนุมัติกระบวนการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
ภาคผนวก ข แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงาน
FM -15/05(00) แบบฟอร์ม เบิกจ่า อื่นๆ
FM-15/25(00) แบบฟอร์ม ใบสาคัญรับเงิน
คณะผู้จัดทำ

3

1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ งานของงานส่ ง เสริ ม การกี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพ กองพั ฒ นา
นักศึกษา สาหรับบุคัากรที่เกี่ วข้อง
2) เพื่อเป็นประโ ชน์ในการประเมินผัการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการงานส่งเสริม การ
กีฬาเพื่อสุขภาพ ของหน่ว งานให้เป็นมาตรฐานเดี วกัน

2. ขอบเขตของกระบวนกำร
คู่มือการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ นี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงาน สาหรับการดาเนินงานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของกองพัฒนานักศึกษา
ตามที่ได้รับมอบหมา จากมหาวิท าัั ในแต่ ัะปีงบประมาณ โด เริ่มต้นจาก ขั้นตอนการวางแผน
ได้ แ ก่ รวบรวมข้ อ มู ั แผนด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม การกี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพ การจั ด ท าคู่ มื อ กระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในด้ า นต่ า งๆ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ก าร ได้ แ ก่ จั ด ท าร่ า งแผนการ
ดาเนินงานส่ งเสริมการกีฬาเพื่อสุ ขภาพ เสนอแผนการดาเนินงานส่ งเสริม การกีฬาเพื่อสุ ขภาพให้
ผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณา ปรั บ แก้ ไ ขแผนการด าเนิ น งานตามความเห็ น ผู้ บ ริ ห าร ขั้ น ตอนตรวจสอบ/
ประเมินผั ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษา บุคัากรเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการที่กาหนด
ผ่านช่องทางต่างๆ ส่งเอกสารหัักฐานตามข้อมูัการดาเนินงานวิเคราะห์ผัการดาเนินงานตามแผน
แัะขั้นตอนการนาไปใช้งาน ได้แก่ ทบทวนแผนแัะกระบวนการ เพื่อจัดทาแผนของปีถัดไปของกอง
พัฒนานักศึกษาให้สามารถนา กระบวนการพัฒนานักศึกษาไปปฏิบัติในรูปแบบเดี วกัน

3. นิยำมศัพท์เฉพำะ
แผนดำเนินงำน หมา ถึง (Operation Plan) เปนแผนที่จัดทากันในระดับหนว ปฏิบัติจะ
ตองจัดทาขึ้นเพื่อใหกากับการดาเนินงานของหนว ซึ่งเปนหนว อ ที่อ ูัางสุดของการปฏิบัติงานที่
มีพื้นที่ดูแัรับผิดชอบ มีภารกิจเฉพาะในพื้นที่นั้น
ส่งเสริม หมา ถึง การเกื้อหนุน การช่ว เหัือสนับสนุนในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้น
กำรกีฬำเพื่อสุขภำพ หมา ถึง การออกกาัังกา เพื่อเพิ่ม หรือคงไว้ซึ่งความทนทานของ
ระบบไหัเวี นโัหิตแัะปอดโด มีขบวนการใช้ออกซิเจนในขบวนการเผาผัาญเพื่อให้เกิดพัังงาน
สาหรับการออกกาัังกา อ ่างต่อเนื่อง จึงมีชื่อเรี กการออกกาัังกา ชนิดนี้ว่า AEROBIC EXERCISE

4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝ่า กิจการ
นักศึกษา
ผู้อานว การกองพัฒนา
นักศึกษา

บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
1.พิจารณา อนุมัติ/อนุญาต ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น แัะคาชมเช
เป็นไปด้ว ดี
2. ติดตามแัะประเมินผัการจัดการ
1.พิจารณา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น แัะคาชมเช เป็นไปด้ว ดี
2. ติดตามแัะประเมินผัการปฏิบัติงาน แัะกิจกรรม พร้อมปัญหา
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ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าฝ่า งาน

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกีฬา
เพื่อสุขภาพ

บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่า กิจการ
นักศึกษาพิจารณา
1. กาหนดแนวทางแัะคู่มือการปฏิบัติงานการจัดแผนดาเนินงาน
ส่งเสริมการออกกาัังกา เพื่อสุขภาพ ข้อคิดเห็น แัะคาชมเช เพื่อ
เสนอให้ผู้บริหารได้พิจารณา
2. รับผิดชอบในการรับ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์แผน
ดาเนินงานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3. ติดตามผัการจัดการแผนดาเนินงานส่งเสริมการออกกาัังกา
เพื่อสุขภาพ
4.ประสานงาน ติดตามประสิทธิภาพพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อเสนอ
รองอธิการบดีฝ่า กิจการนักศึกษาพิจารณา
1.จัดทาร่างแผนการดาเนินงานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
2.เสนอแผนการดาเนินงานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพให้ผู้บริหาร
พิจารณา
3.ปรับแก้ไขแผนการดาเนินงานตามความเห็นผู้บริหาร
4.ดาเนินการประชาสัมพันธ์ จัดทาไวนิั บันทึกข้อความแจ้งเวี นไป
ตามหน่ว งาน ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา แัะ
Facebook ให้นักศึกษาแัะบุคคัากรทราบ

5. ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.1 ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริกำร/
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ควำมร่วมมือ

ควำมต้องกำร

ผู้ส่งมอบ : เจ้าหน้าที่ดาเนินงาน

สนับสนุนจัดโครงการด้านสุขภาพให้กับ นักศึกศา
บุคัากร ออกกาัังกา เพื่อสุขภาพ

ผู้รับบริกำร :

การออกก าัั ง กา เพื่ อ สุ ข ภาพ ในทิ ศ ทาง

- นักศึกษา / บุคัากร / ประชาชนทั่วไป
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย :

- บุคัากรของหน่ว งานกองพัฒนานักศึกษา

เดี วกัน
รับทราบข้อมูัของแผนดาเนินงานส่งเสริมการ
กีฬาเพื่อสุขภาพในทิศทางเดี วกัน กิจกรรมการ
ออกกาัังการแัะมีสุขภาพแข็งแรง

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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- ระเบี บสภามหาวิท าัั ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การกาหนดประเภทรา จ่า แัะ
เงื่อนไขการจ่า เงินรา ได้ของมหาวิท าัั
- เกณฑ์การประกันคุณภาพ สกอ.

6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนกำร
ข้อกำหนดที่สำคัญ

ที่มำของข้อกำหนดที่สำคัญ
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง
ผู้เรียน/ผู้รับ ผู้มีส่วนได้/
ผู้ส่งมอบ
บริกำร
ส่วนเสีย

1.จัดทาร่างแผนการดาเนินงานส่งเสริม
การกีฬาเพื่อสุขภาพตามระ ะเวัาที่
กาหนด
2.เสนอแผนการดาเนินงานส่งเสริมการ
กีฬาเพื่อสุขภาพให้ผบู้ ริหารพิจารณา
3.ปรับแก้ไขแผนการดาเนินงานตาม
ความเห็นผู้บริหาร
4.ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษา
บุคัากรเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการที่
กาหนด ผ่านช่องทางต่างๆ





















คู่ควำม
ร่วมมือ

กฎหมำย
ระเบียบ
ข้อบังคับ
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7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
7.1 กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure :QWP)
7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (เดิม)

(ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำนเดิม)
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7.1.2 ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure :QWP) (ใหม่)
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คูม่ ือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)

ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

งานส่งเสริมการกีฬาเพือ่ สุขภาพ

FM-xx-yy

เริ่มตน สินส
้ ด

การ ิ ัตงิ านทั่

ขันตอน
้

กิจกรรมรอง

การตัดสิน จ

กิจกรรมหลัก กาหนดแผนดาเนินงานส่งเสริมการกีฬาเพือ่ สุขภาพ

อร์ม

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง 3 วัน 3 ชั่วโมง 30 นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอ ิ ัตงิ าน

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ ัมพันธ์ )
เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

หัวหน้ าฝ่ ายกีฬา

ผู้อานวยการกอง

รองอธิ การฝ่ ากิจการนักศึกษา

เวลา
การเงิน

ผู้รบั บริการ

นาที

กาหนดกิจกรรมตามแผน

ชม.
3

ดาเนินการ

1

วัน

สายงานยอนกลั

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (รหัส)

สายงาน

จุดควบคุม (control item)

ละกลั

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นี ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

(ร่าง)แผนการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงานส่งเสริม แผนการดาเนินงานส่งเสริม

ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ

การออกกาลังกายเพื่อ

การออกกาลังกายเพื่อ

ร้ อยละ 100 แผนการ
ดาเนินงาน

สุขภาพ

สุขภาพทีไ่ ด้ รบั การเห็นชอบ

ส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพที่
ได้ รบั การ
เห็นชอบ

กาหนดกิจกรรมตามแผนงานส่งเสริมการกีฬาเพื่อขุ ภาพ
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รวบรวมและตรวจสอบใบบันทึกลงเวลา

หลักฐานการเบิกจ่าย

การอบรมและรวบรวมเอกสารหลักฐาน

ค่าตอบแทน

ความถูกต้ องของหลักฐาน

หลักฐานการเบิกจ่าย

ร้ อยละ 100 หลักฐานการ
เบิกจ่าย

เพื่อใช้ ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน จาก
วิทยากร ส่งหลักฐานการเบิกจ่าย ไปยัง
การเงิน

30

สรุปรายงานผล

รวม

ผู้อนุมัติ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

35

4

ตัวชี้วัด (KQI)
แผนการดาเนินงานส่งเสริมการออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพทีไ่ ด้รับการเห็นชอบ

ร้อยละ 100

7.2 วิธกี ำรปฏิบัติงำนทีม่ คี ุณภำพ (Quality Work Instruction : QWI)
วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (QWI)
กาหนดแผนดาเนินงานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
กาหนดแผนดาเนินงานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ หมา ถึง เปนแผนที่จัดทากันในระดับหนว ปฏิบัติจะตอง
จัดทาขึ้นเพื่อใหกากับการดาเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิ์ภาพมาก ิ่งขึ้น
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1.จัดทาร่างแผนการดาเนินงานส่งเสริม
การกีฬาเพื่อสุขภาพตามระ ะเวัาที่
กาหนด

3 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ฝ่า กีฬา

2.เสนอแผนการดาเนินงานส่งเสริมการ
กีฬาเพื่อสุขภาพให้ผบู้ ริหารพิจารณา
3.ปรับแก้ไขแผนการดาเนินงานตาม
ความเห็นผู้บริหาร

1 ชั่วโมง

4.ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษา
บุคัากรเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการ
ที่กาหนด ผ่านช่องทางต่างๆ

15 นาที

15 นาที

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

(ร่าง)แผนการดาเนินงาน
ส่งเสริมการกีฬาเพื่อ
สุขภาพ
เจ้าหน้าที่ฝ่า กีฬา แผนการดาเนินงานส่งเสริม
การกีฬาเพื่อสุขภาพ
เจ้าหน้าที่ฝ่า กีฬา ผนการดาเนินงานส่งเสริม
การกีฬาเพื่อสุขภาพที่ได้รับ
การเห็นชอบ
เจ้าหน้าที่ฝ่า กีฬา ผนการดาเนินงานส่งเสริม
การกีฬาเพื่อสุขภาพที่ได้รับ
การเห็นชอบ

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
รหัส

ชื่อแบบฟอร์ม

FM -15/05(00) แบบฟอร์ม เบิกจ่า อื่นๆ
FM-15/25(00) แบบฟอร์ม ใบสาคัญรับเงิน

7.4 เอกสำรอ้ำงอิง
1. คาสั่งแต่งตั้งผู้ฝึกสอน
2. หนังสือเชิญ

8. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ระดับความพึงพอใจเกี่ วกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา ค่าเป้าหมา 4.25
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9. ระบบติดตำมประเมินผล
การติดตามประเมินผัการปฏิบัติงานกระบวนการกาหนดแผนดาเนินงานส่งเสริมการกีฬา
เพื่อสุขภาพนั้น มีระบบการติดตามประเมินผัการดาเนินงานของกระบวนการ ดังนี้
กิจกรรม
ระยะเวลำดำเนินกำร
1. กาหนดผู้รับผิดชอบแัะระ ะเวัาใน สิงหาคม
การติดตามประเมินผัการดาเนินงาน
ของ กระบวนการ
2. ดาเนินการติดตามประเมินผัการ
กัน า น
ดาเนินงานของกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบ
-ผู้อานว การกองพัฒนา
นักศึกษา
-หัวหน้าฝ่า หัวหน้าฝ่า กีฬา
-หัวหน้าฝ่า หัวหน้าฝ่า กีฬา
-เจ้าหน้าที่ฝา่ กีฬา

ผู้กำกับ

-ประชาสัมพันธ์
3. รวบรวมแัะสรุปผัการติดตาม
ประเมินผัการดาเนินงานของ
กระบวนการ
4. รา งานผัการติดตามประเมินผั
การดาเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ
5. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ
6. ประเมินผัความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กัน า น

-หัวหน้าฝ่า หัวหน้าฝ่า กีฬา
-เจ้าหน้าที่ฝา่ กีฬา

กัน า น

-หัวหน้าฝ่า หัวหน้าฝ่า กีฬา
-เจ้าหน้าที่ฝา่ กีฬา

กัน า น

-หัวหน้าฝ่า หัวหน้าฝ่า กีฬา
-เจ้าหน้าที่ฝา่ กีฬา
-ผู้อานว การกองพัฒนา
นักศึกษา
-หัวหน้าฝ่า หัวหน้าฝ่า กีฬา

ตุัาคมของปีถัดไป

หมา เหตุ การระบุระ ะเวัาในการดาเนินการให้ระบุเดือนที่ดาเนินการ
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ภำคผนวก
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ภำคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนกำรปฏิบัติงำน
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้านางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ตาแหน่ง ผู้อานว การกองพัฒนานักศึกษา
ได้ พิ จ ารณาแัะเห็ น ชอบกั บ กระบวนการปฏิ บั ติ ง านส่ ง เสริ ม การกี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพ ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาแัะดูแัของฝ่า กีฬาแัะส่งเสริมสุขภาพ สานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
โด ิน อมให้ งานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ฝ่า กีฬาแัะส่งเสริมสุขภาพ สานักงาน
อธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
นากระบวนการปฏิบัติงานกาหนดแผนดาเนินงานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ มาใช้ในหน่ว งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2561 เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2561

นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์
(ผู้อานว การกองพัฒนานักศึกษา)
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ภำคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
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คณะผู้จัดทำ
คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนงำนส่งเสริมกำรกีฬำเพื่อสุขภำพ
1. นา สมพงศ์ อิงคนันทสิทธ์
2. นางสาวศิริภรณ์ อ่อนบุดี

รักษาการ/หัวหน้าฝ่า กีฬาแัะส่งเสริมสุขภาพ
นักวิชาการศึกษา/งานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
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กระบวนกำร กำหนดแผนดำเนินงำนส่งเสริมกำรกีฬำเพื่อสุขภำพ
คู
่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกาหนดแผนดาเนินงานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
สาหรับบุคัากรที่เกี่ วข้อง
2) เพื่อเป็นประโ ชน์ในการประเมินผัการ
ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการกาหนดแผน

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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