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แบบประเมินค่างานตำแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับชำนาญการ และระดบัชำนาญการพิเศษ 
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๑. หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน สถาปนิก 
ระดับปฏิบัติการ  

    ตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง สถาปนิก
ปฏิบัติการ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนด
โดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ได้ระบุ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง สถาปนิก
ปฏิบัติการ ดังนี ้

     ด้านการปฏิบัติการ 
        (๑) ศึกษารายละเอียด เช่น ลักษณะพื้นที่ที่จะ
ก ่อสร ้าง งบประมาณ ว ัตถ ุประสงค ์ของการใช้
ประโยชน์ กฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้าง
อาคาร และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถาปัตยกรรมเพื่อ
คำนวณ  ร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ กำหนด
รายละเอียดและประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้าง
อาคารหรือการตกแต่งต่อเติมอาคาร สถานที ่และ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำรูปจำลองอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
ออกแบบ  แก้ไข ดัดแปลงอาคารและสิ่งก่อสร้างที่
ชำรุด  การปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงาน
อนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมทั้งไทยและสากล เพื่อให้
ถูกต้องตามหลักวิชา ประหยัดและสอดคล้อง ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน  สถาปนิก 
ระดับชำนาญการ  

  ตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง สถาปนิก 
ชำนาญการ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนด
โดย ก.พ.อ. เมื ่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ได้ระบุ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งสถาปนิก 
ชำนาญการ ดังนี ้

  ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี ่ยวกับการ

ออกแบบ คำนวณโครงสร้างและเขียนแบบอาคารเพื่อ
การก่อสร้างและซ่อมแซม  รวมถึงงานอนุรักษ์ทาง
สถาปัตยกรรม ให้แนวทางแก่สถาปนิกและวิศวกร 
เพื่อออกแบบอาคารให้เป็นไปตามความเหมาะสมและ
ตามความประสงค์ของแต่ละงาน ตรวจพิจารณาและ
แก้ไขการออกแบบ และการคำนวณโครงสร้าง ตรวจ
และควบคุมการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร การ
ประมาณราคาค่าก ่อสร ้าง ออกแบบอาคารและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ด้วยตนเองในกรณียุ่งยากหรือเป็น
งานที ่มีงบประมาณสูง พิจารณาค้นคว้า เพื ่อการ
ออกแบบอาคารให้เหมาะสมตามสภาพต่างๆ ตรวจ
พิจารณาลงนามรับรองแบบอาคารของหน่วยงานตาม 
ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
(๒) ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ แก้ไขปัญหาที่

ขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ  
เขียนแบบ แก้ไขแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 
เพื่อให้ถูกต้องตามแบบและหลักสถาปัตยกรรมไทย
และสากล 

 (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ให้
คำปรึกษา แนะนำ  ให้การปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่เข้ามาฝึกปฏิบัติงาน 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพ ื ่ อให ้สามารถปฏ ิบ ัต ิ งานได ้อย ่างถ ูกต ้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการวางแผน 

(๑)  การวางแผนการทำงานที ่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ ื ่อให ้การดำเน ินงานบรรลุตามเป ้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
ด้านการประสานงาน 

(๑)  ประสานการงานทำงานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานทั ้งภายในและภายนอก เพื ่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

(๒)  ชี ้แจงและให้รายละเอียดเกี ่ยวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ด้านการบริการ 

(๑)  ให้คำปรึกษา แนะนำเบื ้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งตอบ
ปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัยด้านสถาปัตยกรรม จัดทำเอกสารวิชาการ 
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เผยแพร่ผลงาน
ทางด้านสถาปัตยกรรม ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อกำหนดลักษณะและมาตราฐานในการปฏิบัติงาน
สถาปัตยกรรม เพื ่อหาวิธ ีการในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม หรือเพื่อพัฒนาแนวทาง
วิธีการและมาตราฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธ ีการของงานสถาปัตยกรรม ให้คำปรึกษา 
แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 (๔) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากปฏิบัติงานตาม
ข ้อ(๑) - (๓)แล ้วต ้องทำหน ้าท ี ่กำหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ 
ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพ ื ่อให ้การปฏิบ ัต ิงานบรรลุ ตามเป ้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

  ด้านการวางแผน 
 (๑) ร ่วมกำหนดนโยบายและแผนงานของ

หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการทำงาน
ตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหา
การปฏิบัต ิงาน เพื ่อให้การดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
(๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล

ทางวิชาการ เกี ่ยวกับด้านสถาปัตยกรรม  เพื ่อให้
บุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา 
ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมมูลและความรู้ต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตราการต่างๆ 

  ด้านการประสานงาน 
(๑)  ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทใน

การให้ความเหน็และคำแนะนำเบ้ืองต้น แก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสมัฤทธิต์ามที่กำหนดไว้ 

(๒)  ให ้ข ้อค ิดเห ็นหร ือคำแนะนำเบื ้องต ้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านการบริการ 
(๑)  ให ้คำปร ึกษา แนะนำ น ิ เทศ ฝ ึกอบรม 

ถ ่ ายทอดความร ู ้  ทางด ้ านสถาป ัตยกรรม  แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจ้งเรื่อง
ต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และสมารถดำเนิงานได้อย่างถูกต้อง 

(๒)  พัฒนาข้อมูล จัดทำเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ ด้านสถาปัตยกรรม
ที่ซับซ้อน เพื ่อก่อให้เกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ที่
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  

๑.หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง สถาปนิก
ระดับปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมายจริง ดังนี ้
 
๑.๑. ด้านการปฏิบัติการ  
๑.๑.๑. งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

(๑) ปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่ตั้งของโครงการ พื้นที่
โดยรอบและรายละเอียดของพื้นที่ด้านต่างๆ  อาทิ 
แนวเขตที่ดิน ที่ตั้งของอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม 
ค่าความต่างระดับพื้นที่ ตำแหน่งต้นไม้ สิ่งปลูกสร้าง

๑.หน้าที ่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง สถาปนิก
ระดับปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมายจริง ดังนี ้
 
๑.๑. ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑.๑ งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

(๑) ตรวจสอบรายละเอ ียดของพื ้นท ี ่ต ั ้ งของ
โครงการ พื้นที่โดยรอบและรายละเอียดของพื้นที่ด้าน
ต่างๆของพื ้นที ่ เพื ่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ และ
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
ข้างเคียง ทางน้ำธรรมชาติ ระบบสุขาภิบาล เส้นทาง
ระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น  เพื ่อเป็นข้อมูลในการออกแบบก่อสร้าง 
ปรับปรุง ต่อเติมหรือซ่อมแซม ก่อให้เก ิดความ
สอดคล้อง เหมาะสมกับพื ้นที่และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้อาคาร 

(๒) ปฏิบัติงานศึกษารายละเอียดที ่เกี ่ยวข้อง 
จุดประสงค์การใช้ประโยชน์พื ้นที ่ ข้อจำกัดในการ
ดำเนินงาน อาทิ วงเง ินงบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินงาน ตลอดจนรายละเอียดข้อกำหนดกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร เช่น พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร กฎหระทรวงที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับงาน
ออกแบบ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง
กำหนดบร ิ เ วณห ้ ามก ่ อสร ้ า ง  ด ั ดแปลง  หรื อ
เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในพื ้นที ่บางที ่ในท้องถิ ่นจังหวัดตาม
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการก่อสร้าง
ในพื้นที ่รัศมีของพื ้นที ่ประวัติศาสตร์  เพื ่อให้งาน
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ใช้งานสูงสุดและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายในการ
ก่อสร้างอาคารสถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบสนองความต้องการในการใช้พื ้นที ่ของผู ้ ใช้
โครงการ 

(๒) วิเคราะห์ข ้อมูลอาคารสิ ่งปลูกสร ้างเดิม 
ลักษณะรูปแบบของอาคาร โครงสร้างอาคารเดิม และ
บริบทโดยรอบ  เพื ่อใช้ในการกำหนดทิศทางการ
ออกแบบอาคาร ปรับปรุง ต่อเติม ซ ่อมแซม ให้
สอดคล้อง เหมาะสมกับพ้ืนที่และสิ่งปลูกสร้างเดิม โดย
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับการใช้งานหรือความขัดแย้ง
กับบริบทเดิม และตอบสนองความต้องการในการใช้
งานของผู้ใช้ อาคารสถานที่ได้ดยีิ่งขึ้น 

   (๓) ตรวจสอบและว ิ เคราะห ์ข ้อม ูล  สภาพ
สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ภายในและภายนอก
อาคาร เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลในการแนะนำ แนวทางในการ
จัดวางผังพื้นที่ใช้สอยของอาคาร ให้เป็นไปตามสภาวะ
น่าอยู่สบายและปลอดภัย โดยคำนึงถึงการใช้พลังงาน
เพื ่อให้สอดคล้องกับสภาพสิ ่งแวดล้อมและสภาพ
อากาศในปัจจุบัน  

(๔)  ตรวจสอบและให ้คำแนะนำ  ในการใช้
ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร 
เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวงที่
เก ี ่ยวข้องกับการออกแบบและการควบคุมอาคาร 
พระราชบัญญัติการผังเมือง รวมไปถึงพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้งาน
ออกแบบงานก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร 
ถูกต้องตามข้อกำหนดกฎหมายในการก่อสร้างอาคาร 

(๕) การศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
ข้อมูล ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
สถาปัตยกรรม และนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน กำกับ
ติดตาม และควบคุมการทำงาน เพื่อให้การทำงานมี
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
๑.๑.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
   (๑) ปฏิบ ัต ิงานออกแบบอาคารส ิ ่งก ่อสร ้าง 

ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม ตามข้อมูลความ
ต้องการของผู ้ ใช ้อาคาร เพ ื ่อให ้การดำเนินการ
ออกแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู ้ใช้อาคาร
ตอบสนองต่อการใช้งานสูงสุด  

    (๒) ปฏิบัติการจัดทำแบบร่างและนำเสนอต่อผู้ใช้
อาคาร เพื่อการพิจารณาแบบร่างร่วมกันว่าถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อมูลความต้องการใช้สอยของผู ้ใช้
อาคารและครอบคลุมการแก้ปัญหาที่จะเกิดจากการ
ใช้งานในอนาคต เพื ่อให้การดำเนินการออกแบบ
เป็นไปด้วยความราบรื่น และตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานอาคารอย่างแท้จริง 

(๓) ปฏิบัติงานออกแบบวางผังสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของพื้นที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง 
รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน การจัดการพื้นที่ใช้สอยระหว่าง
อาคาร เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ ทำ
ให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ และปลอดภัย ทั้งยัง
ช่วยลดการใช้พลังงานได้อีกด้วย  

(๔) ปฏิบัติงานประเมินค่างานขั ้นต้นของการ
ก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการพิจารณาวงเงินงบประมาณใน
การก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 

๑.๑.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
  (๑) วิเคราะห์เน ื ้อหาโครงการงานออกแบบ

สถาปัตยกรรมทั้งในกรณีที่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างใหม่ 
และกรณีปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม และให้ข้อคิดเห็น 
คำแนะนำแนวทางวิธีการในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ออกแบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้อาคารและได้
ประโยชน์ในการใช้งานอาคารสูงสุด 

   (๒) ตรวจสอบแบบร่างก่อนนำเสนอผู้ใช้อาคาร 
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้สอยพื้นที ่ตาม
ความต้องการของผู้ใช้อาคารหรือไม่ และแนะนำแนว
ทางแก้ไขในกรณีท ี ่งานออกแบบไม ่เป ็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือขาดตกบกพร่องในรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้งานออกแบบถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์และตอบสนองความต้องการให้การใช้งาน
อาคารและครอบคลุมการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก
การใช้งานในอนาคต 

 (๓) ให้คำแนะนำการจัดวางผังสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของพื้นที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง 
รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน การจัดการพื้นที่ใช้สอยระหว่าง
อาคาร  เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ ทำ
ให้ช ุมชนมีสภาพแวดล้อมที ่น ่าอยู ่ ปลอดภัยและ
ประหยัดพลังงาน 

(๔) พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติงานประเมิน
ค่างานขั้นต้นของการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซม
อาคาร เพื ่อให้งานออกแบบทางสถาปัตยกรรมมี
รูปแบบรายการและรายละเอียดโครงการสอดคล้อง
กับวงเงินงบประมาณและการใช้วงเงินงบประมาณใน
การดำเนินงานอย่างคุ้มค่าสูงสุด 

(๕) ออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ด้วย
ตนเองในกรณีโครงการที่มีความยุ่งยาก มีรายละเอียด
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
 
 
 
 
 

๑.๑.๓. งานเขียนแบบรปูรายการงานก่อสร้าง 
     (๑) ปฏิบัติงานเขียนแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง งาน
ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม หลังจากการพิจารณา
ตรวจสอบและเห็นชอบจากเจ้าของโครงการ เป็นที่
เร ียบร้อยแล้ว เพื ่อใช้ประกอบการจัดทำรายการ
ประมาณราคาและรายละเอียดงานก่อสร้างในขั้นตอน
ต่อไป 

(๒) ปฏิบัติการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 
อาทิเช่น แบบผังบริเวณ แบบแปลน แบบรูปด้าน 
แบบรูปตัด แบบผังหลังคา แบบขยายห้องน้ำ เป็นต้น 
เพ ื ่อใช้ เป ็นข ้อม ูลประกอบการคำนวณรายการ
ประมาณราคางานก่อสร้างและจัดทำแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง 

  (๓) ปฏิบัติการเขียนแบบทางวิศวกรรม ทั้งใน
ส่วนวิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมงานระบบต่างๆ 
โดยการนำข้อมูลการออกแบบจากวิศวกร มาเขียน
แบบรูปรายการตามมาตรฐานงานเขียนแบบ อาทิเช่น 
ผังโครงสร้างฐานราก ผังโครงสร้างพื้น ผังโครงสร้าง
คาน ผังโครงสร้างหลังคา ผังงานระบบไฟฟ้า ผังงาน
ระบบส ุขาภ ิบาล เป ็นต ้น  เพ ื ่ อ ใช้ เป ็นข ้อมูล
ประกอบการคำนวณรายการประมาณราคางาน
ก่อสร้างและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

    (๔) ปฏิบัติงานจัดทำรายละเอียดงานก่อสร้าง 
และการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้างของผู ้ร ับจ้าง 
(TOR=Terms of Reference) อาทิเช่น คุณลักษณะ

โครงการที่ซับซ้อน หรือเป็นงานที่มีงบประมาณสูง 
เพื ่อให้การดำเนินงานออกแบบเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้โครงการ และ
เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 
๑.๑.๓. งานเขยีนแบบรปูรายการงานก่อสร้าง 

  (๑) ให้แนวทางและแนะนำวิธีการในการเขียน
แบบงานก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม ตาม
หลักการเขียนแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง เพื่อให้การ
เขียนแบบถูกต้อง และเป็นไปตามหลักวิชาช่าง  

(๒) พิจารณาและตรวจสอบ แบบรูปรายการ
ทางสถาปัตยกรรม อาทิเช่น แบบผังบริเวณ แบบ
แปลน แบบรูปด้าน แบบรูปตัด แบบผังหลังคา แบบ
ขยายห ้องน ้ำ เป ็นต ้น  ให ้ถ ูกต ้องครบถ ้วนตาม
รายละเอียดของโครงการ เพื่อความถูกต้องในการใช้
เป็นข้อมูลคำนวณประมาณราคางานก่อสร้าง  ใน
ขั้นตอนต่อไป และพิจารณาลงนามรับรองแบบอาคาร
ที่เสร็จสมบูรณ์ของหน่วยงานต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน
กฎหมาย 

(๓) พิจารณาและตรวจสอบ แบบรูปรายการ
ทางวิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมงานระบบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาทิเช่น ผังโครงสร้างฐานราก 
ผังโครงสร้างพ้ืน ผังโครงสร้างคาน ผังโครงสร้างหลังคา 
ผังงานระบบไฟฟ้า ผังงานระบบสุขาภิบาล เป็นต้น ให้
ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดที่วิศวกรได้ออกแบบ
และกำหนดให้ เพื่อความปลอดภัยของโครงสร้างและ
การใช้งานอาคาร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการคำนวณ
รายการประมาณราคางานก่อสร้าง  

(๔) ตรวจสอบการจัดทำรายละเอียดงานก่อสร้าง 
และการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้างของผู ้ร ับจ้าง 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
ของผู้รับจ้าง วิธีการก่อสร้าง คุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์ใน
การก่อสร้าง ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง เป็น
ต้น เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ตรวจสอบ 
คัดเลือกคุณสมบัติของผู ้ร ับจ้างงานก่อสร้างของ
คณะกรรมการเป ิดซองสอบราคา  และใช ้ เป็น
ข้อกำหนดในการควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู ้ควบคุมงานของ
โครงการก่อสร้างนั้นๆ 

 
 

๑.๑.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 
    (๑) ปฏิบัติงานถอดแบบรายการงานก่อสร้าง 

ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมในด้านปริมาณวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง โดย
ใช้แบบฟอร์มการประมาณราคา ปร.๑ – ปร.๓ ในการ
ประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งปริมาณ
วัสดุที ่ใช้ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างครบทุก
ขั้นตอน 

(๒) ปฏิบัตงิานประมาณราคางานก่อสร้าง ในการ
จัดทำค่าวัสดุ ค่าแรงในการก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม
การประมาณราคา ปร.๔ เพื่อให้ได้มาถึงค่าวัสดุและ
ค่าแรงจริงที ่ใช้ในการก่อสร้าง หลังจากนั ้นจึงนำ
ผลรวมของราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรง มาคูณกับค่า 
สัดส่วนของค่างานต้นทุนและค่าใช้จ่ายในดำเนินงาน
ก่อสร้าง (Factor F) ในแบบฟอร์มประมาณราคา ปร.
๕ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลรวมราคาต้นทุนการก่อสร้างและ
ค่าดำเนินการก่อสร้าง จากนั้นจึงสรุปงานประมาณ
ราคางานก่อสร้างอีกครั้งทั้งสิ้น ในแบบฟอร์มประมาณ
ราคา ปร.๖ เพ ื ่ อนำรายการประมาณราคาใน

( TOR=Terms of Reference)  ส ำ ห ร ั บ ใ ช ้ เ ป็ น
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้รับจ้างงาน
ก่อสร้างของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  เพื่อให้
ได้ผู ้รับจ้างที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงการนั้นๆ
และยังใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการดำเนินงาน
ก่อสร ้าง ของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้
ค วบค ุ ม งานของ โครงการก ่ อสร้ า ง ได ้ อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

๑.๑.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 
(๑) ตรวจสอบและให้คำแนะนำรายการถอด

แบบงานก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม งาน
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในด้านปริมาณวัสดุที่ใช้
ในงานก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มการประมาณราคา ปร.
๑ – ปร.๓  เพื่อให้การคำนวณปริมาณวัสดุที ่ใช้ใน
ขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างทุกขั้นตอน มีความถูก
ต้องและครบถ้วน  

(๒) ตรวจสอบและให้คำแนะนำการจ ัดทำ
รายการประมาณราคางานก่อสร้าง โดยตรวจสอบ
ราคาค่าวัสดุ ราคาค่าแรง ให้เป็นไปตามราคากลาง
งานก่อสร้างที่ภาครัฐกำหนด และอ้างอิงราคากลาง
จากราคาพาณิชย์จังหวัด หากมีส่วนเนื ้องานที่ ไม่
ปรากฏราคากลางของราคาพาณิชย์จังหวัดนั้นจะต้อง
ใช้ราคาจากจังหวัดใกล้เคียงทดแทน และในส่วนของ
ค่าดำเนินงานก่อสร้าง (Factor F) ต้องเป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู ้กำหนด 
เพื่อให้การดำเนินงานกำหนดราคากลางถูกต้องตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานราชการ และนำมา
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
แบบฟอร์ม ปร.๔ ปร.๕ และปร.๖ มาใช้ในการจัดหา
ผู้รับจ้างในการดำเนินงานก่อสร้างอาคาร   

(๓) ปฏิบัติงานจัดทำรายละเอียดการแบ่งงวด
งานและงวดเงินของโครงการก่อสร้าง โดยกำหนด
ระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมดและแบ่งรายละเอียด
การดำเนินการก่อสร้างออกเป็นงวดๆตามเนื้องานซึ่ง
สอดคล้องกับระยะเวลาการทำงานในแต่ละงวด ซึ่ง
การกำหนดรายละเอียดงวดงานนี ้จะต้องเป็นไป
ตามลำดับขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อให้ควบคุมการ
ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและ
แผนการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย 

 
๑.๑.๕.งานควบคุมงานก่อสร้าง 

    (๑) ปฏิบัติการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงต่อ
เติม และซ่อมแซม อาคารสถานที่ให้เป็นไปตามแบบ
รูปรายการและแผนการดำเนินงานก่อสร้างที่กำหนด
ไว้ โดยอาศัยหลักวิชาช่างและอยู่ภายใต้ระเบียบของ
งานพัสดุและกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการก่อสร้าง
อาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐในการ
ดำเนินโครงการก่อสร้าง 

(๒) ปฏิบัติการควบคุมการใช้วัสดุและอุปกรณ์ใน
งานก่อสร้างตามแบบรูปรายการ รายการประกอบ
แบบและรายละเอียดที่ระบุไว้ตามสัญญาจ้าง เพื่อให้
ได้งานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามแบบรูปรายการที่
กำหนด 

(๓)  ปฏ ิบ ัต ิการช ี ้ แจ งและอธ ิบายเน ื ้ อหา
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง อาทิเช่น แบบ
รูปรายการ ขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง ปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการก่อสร้าง ให้แก่คณะกรรมการตรวจการ
จ้างทราบ เพื ่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน 

เป็นราคากลางในการจัดหาผู้รับจ้างในการดำเนินงาน
ก่อสร้างต่อไป 

(๓) ตรวจสอบและให้คำแนะนำการจ ัดทำ
รายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงินของโครงการ
ก่อสร้าง โดยให้งวดงานและระยะเวลาดำเนินการ
ก่อสร้างมีความถูกต้องตามลำดับขั ้นตอน วิธีการ
ก่อสร้าง และสัมพันธ์กับงวดเงินในการเบิกจ่าย เมื่อผู้
รับจ้างขอส่งงวดงานภายหลังการดำเนินงานแล้วเสร็จ
ในแต่ละงวด เพื ่อให้การเบิกจ่ายเง ินเป็นไปตาม
แผนงานก ่ อ สร ้ า งและแผนการจ ่ า ย เ ง ิ น ขอ ง
มหาวิทยาลัย  

 
๑.๑.๕.งานควบคุมงานก่อสร้าง 

 (๑) วางแผนการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง
ต่อเติม และซ่อมแซม อาคารสถานที่ให้เป็นไปตาม
แบบรูปรายการและแผนการดำเนินงานก่อสร้างที่
กำหนดไว้ โดยอาศัยหลักวิชาช่างและอยู ่ภายใต้
ระเบียบของงานพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างอาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ
ในการดำเนินโครงการก่อสร้าง 

(๒) ตรวจสอบการการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์
ในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ รายการ
ประกอบแบบและรายละเอียดที่ระบุไว้ตามสัญญาจ้าง 
โดดคำนึงถึงคุณภาพและอายุการใช้งาน รวมไปถึงการ
บำรุงรักษาวัสดุนั้นๆ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและ
คุ้มค่ากับงบประมาณในการก่อสร้างและเป็นไปตาม
แบบรูปรายการที่กำหนด 

(๓) ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้าง 
หากเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง 
วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
และในกรณีที ่พบปัญหาระหว่างการก่อสร้างจะได้
นำไปสู่การหารือเพื่อหาทางแก้ปัญหาต่อไป 

(๔) ปฏิบัติการจัดทำรายงานความคืบหน้าของ
การดำเนินงานก่อสร้าง ในรูปแบบรายงานบันทึก
ควบคุมงานรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายงวด เพื่อแจ้ง
ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทราบถึงความ
คืบหน้าในการดำเนินงานก่อสร้าง 

(๕) ปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบระหว่าง
การดำเนินงานก่อสร้าง อาทิเช่น รายงานปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างงานก่อสร้าง รายงานความคืบหน้าของ
งานก่อสร้าง รายการปรับแก้ไขแบบรูปรายการกรณี
เกิดปัญหาหน้างานหรือการจัดทำแบบขยายเพิ่มเติม
ในงานก่อสร้าง รายการปรับลดปรับเพิ่มงานก่อสร้าง 
เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
ปลอดภัย และควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จตามสัญญาจ้าง 

(๖ )  ปฏ ิบ ั ต ิ ง านด ู แลความปลอดภ ัยและ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง  
เพื่อรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและลดความเสี่ยง
ในการเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 
 

โดยชี้แจงกับผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ให้รับทราบปัญหา หารือร่วมกัน และหาข้อสรุปในการ
แก้ไขปัญหา เพื่อการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตาม
แบบรูปรายการ เกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด และ
รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของภาครัฐ 

(๔) ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าของการ
ดำเนินงานก่อสร้าง จากบันทึกควบคุมงานรายวัน ราย
สัปดาห์ หรือรายงวด และสรุปความคืบหน้างาน
ก่อสร้าง ว่าเป็นไปตามการดำเนินงานก่อสร้างหรือไม่ 
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทราบ 

(๕) ตรวจสอบและให้คำแนะนำการจัดทำ
เอกสารประกอบระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง อาทิ
เช่น รายงานปัญหาที ่เกิดขึ ้นระหว่างงานก่อสร้าง 
รายงานความคืบหน้าของงานก่อสร้าง รายการปรับ
แก้ไขแบบรูปรายการกรณีเกิดปัญหาหน้างานหรือการ
จัดทำแบบขยายเพิ่มเติมในงานก่อสร้าง รายการปรับ
ลดปรับเพิ่มงานก่อสร้าง โดยให้อยู่ภายใต้ระเบียบของ
งานพัสด ุและกฎหมายท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง  เพ ื ่อให้การ
ดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย 
และควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตาม
สัญญาจ้าง  

(๖) ตรวจสอบการดูแลความปลอดภัยและ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง 
เพื่อรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและลดความเสี่ยง
ในการเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
๑.๑.๖. งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

 (๑) ปฏ ิบ ัต ิการศ ึกษาข ้อม ูล รายละเอ ียด
วัตถุประสงค์ ตลอดจนความต้องการเฉพาะของ
กิจกรรมหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
จัดตกแต่งสถานที่ เพื่อให้การจัดตกแต่งสถานที่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานและถูกต้องเหมาะสม
กับกิจกรรมโครงการนั้นๆ 

(๒) ปฏิบัติงานออกแบบการใช้พื้นที่ วางผังพื้นที่
การจ ัดก ิจกรรม การจัดตกแต่งสถานที่  ตามแต่
กิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนการประเมินงบประมาณใน
การดำเน ินการจ ัดตกแต ่งสถานท ี ่  เพ ื ่อให้การ
ดำเนินงานกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
วัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว ้

(๓) ปฏิบัติงานร่วมวางแผนงานในการจัดสถานที่ 
ทั้งในด้านการจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมในการเข้าถึง
พื้นที่ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตกแต่ง วาง
แผนการใช้วงเงินงบประมาณ การกำหนดระยะเวลา
ในการจัดตกแต่ง ตลอดจนการวางแผนกำลังคนใน
การจัดสถานที่ เพื่อให้การจัดตกแต่งสถานที่สมบูรณ์
เร ียบร ้อยตามท ี ่ออกแบบไว ้และแล ้วเสร ็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

 (๔) ปฏิบัติงานจัดตกแต่งสถานที่ โดยยึดตาม
รูปแบบที ่ออกแบบและได้ร ับความเห็นชอบจาก
เจ้าของกิจกรรมหรือโครงการแล้วและเป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ เพื่อให้การจัดตกแต่งสถานที่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ และหากเกิดปัญหาขัดข้อง
ระหว่างการดำเนินงาน จักต้องแจ้งหัวหน้างาน 
เจ้าของกิจกรรมหรือโครงการนั้น เพื่อทราบและร่วม

๑.๑.๖. งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

 (๑) วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมหรือโครงการที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัด
ตกแต่งสถานที่ ทั้งในด้านวัตถุประสงค์ รายละเอียด 
ความต้องการ ตลอดจนระยะเวลาในการจัดำเนินงาน  
วงเง ินงบประมาณและข ้อจำก ัดต ่างๆ และให้
คำแนะนำ แนวทางในการดำเนินงานจัดตกแต่ง
สถานที่ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ 

 (๒) ให้คำแนะนำการออกแบบการใช้พื้นที่ วาง
ผังพื้นที่การจัดกิจกรรม การจัดตกแต่งสถานที ่ตามแต่
กิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนการประเมินงบประมาณใน
การดำเน ินการจ ัดตกแต ่งสถานท ี ่  เพ ื ่อให้การ
ดำเนินงานกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
วัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว ้

(๓) วางแผนงานในการจัดสถานที่ ทั้งในด้านการ
จัดเตรียมพื ้นที ่ให้พร้อมในการเข้าถึงพื ้นที ่ การ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตกแต่ง วางแผนการ
ใช้วงเงินงบประมาณ การกำหนดระยะเวลาในการจัด
ตกแต่ง ตลอดจนการวางแผนกำลังคนในการจัด
สถานที ่  เพ ื ่อให ้การจ ัดตกแต่งสถานที ่สมบ ูรณ์
เร ียบร ้อยตามท ี ่ออกแบบไว ้และแล ้วเสร ็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

 (๔) ให้คำแนะนำและควบคุมการจัดตกแต่ง
สถานที่ โดยยึดตามรูปแบบที่ออกแบบและได้รับความ
เห็นชอบจากเจ้าของกิจกรรมหรือโครงการแล้วและ
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื ่อให้การจัดตกแต่ง
สถานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และหากทราบ
ถึงปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน ให้
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หารือแนวทางในการแก้ปัญหาให้งานแล้วเสร็จลุล่วง
ด้วยดีตามกำหนด 

(๕) ปฏิบัติงานดูแลและจัดเก็บสถานที ่ว ัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่ภายหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมหรือโครงการ เพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้พร้อมใช้
งานดังเดิม 

 
๑.๑.๗.งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 
     (๑) ปฏิบัติงานรวมรวบข้อมูลความต้องการคำขอ
งบประมาณก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม
อาคารและสถานที่ ของหน ่วยงานต ่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำคำขอ
งบประมาณและใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ 

   (๒) ปฏิบัติงานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน
ด้านที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง การสรุปข้อมูล  เนื ้อหา
รายละเอียด ความสำคัญของโครงการ และเรียบเรียง
ข้อมูลแต่ละโครงการลงในเอกสารตามแบบฟอร์ม
เอกสารหมาย ๘ และเอกสารหมายเลข ๘.๑  เพื่อใช้
เป็นเอกสารประกอบในการจัดส่งคำของบประมาณ
ด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัยฯต่อสำนัก
งบประมาณ 

   (๓) ปฏิบัติงานรายงานข้อมูลที่จัดทำเป็นที่แล้ว
เสร็จต่อหัวหน้างาน เพื่อให้หัวหน้างานได้พิจารณา
ตรวจสอบและนำเสนอข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยฯ ใน
ขั้นตอนต่อไป 

 
 
 
 

แนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
ทราบและดำเนินการแก้ไข ให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

(๕) ควบคุมและติดตามจัดเก็บสถานที ่ว ัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่ภายหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมหรือโครงการ เพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้พร้อมใช้
งานดังเดิม 

 
๑.๑.๗.งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 

    (๑ )  วางแผนงานการจ ัดทำข ้อม ูลคำขอ
งบประมาณด้านที่ดินสิ่งก่อสร้าง กำหนดปฏิทินการ
ดำเนินงาน ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน การ
จ ัดเก ็บข ้อม ูลและเร ียบเร ียงข ้อม ูล  เพ ื ่อนำมา
ประกอบการจัดทำแผนคำของบประมาณด้านที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
       (๒) ตรวจสอบข ้อม ูลความต ้องการคำขอ
งบประมาณก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม
อาคารและสถานที่ ของหน ่วยงานต ่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยฯ และจัดลำดับความสำคัญของแต่ละ
โครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเรียบบร้องจัดทำคำ
ของบประมาณและใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ 

     (๓) ตรวจสอบและให้คำแนะนำการจัดทำ
เอกสารคำของบประมาณแผ่นดินด้านที ่ด ินและ
สิ ่งก ่อสร้าง การสรุปข้อมูล  เนื ้อหารายละเอียด 
ความสำคัญของโครงการ และเรียบเรียงข้อมูลแต่ละ
โครงการลงในเอกสารตามแบบฟอร์มเอกสารหมาย ๘ 
และเอกสารหมายเลข ๘.๑  เพื่อความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูล ที ่ต ้องนำเสนอในการพิจารณาคำขอ
งบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
ฯ 
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๑.๑.๘. งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
คำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ซึ่งประกอบ
ไปด้วย เอกสารสัญญาจ้างโดยสัญญาจะต้องเป็น
ลักษณะสัญญาแบบปรับได้ตามระเบียบที่ทางส่วน
ราชการกำหนด เอกสารการส่งมอบงานแลตรวจรับ
งานแต่ละงวดงานของโครงการก่อสร้าง รายงาน
ประม าณราค า ต ามส ัญญาจ ้ า ง และ ร ายการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดตลอดระยะเวลาการดำเนินการ
ก่อสร้าง เอกสารแจ้งความประสงค์ขอเบิกค่าชดเชย
งานก่อสร้างของผู้รับจ้าง เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณ
ค่าตามสูตรที่ส่วนราชการกำหนด 

(๒) ปฏิบัติงานศึกษาเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการ
คำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า 
K) การเลือกใช้สูตรในการคำนวณให้ตรงตามประเภท
งานก่อสร้าง วิธีการคำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้ ตลอดจนดัชนีราคาในการคำนวณ 
เพื ่อตรวจสอบว่าโครงการก่อสร้างนั ้นเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในการทำคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( 
ค่า K ) และเพื่อให้ทราบถึงหลักการในการคำนวณค่า
K ของโครงการนั้นๆ 

(๓) ปฏิบ ัต ิงานคำนวณเง ินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

     (๔) ให้คำปรึกษาในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงคำ
ของบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งในระดับ
หน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัยฯ และการนำเสนอต่อ
คณะกรรมการการจัดสรรงบประมาณของรัฐ สำนัก
งบประมาณ 
 
๑.๑.๘. งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) ตรวจสอบและให้คำแนะนำ การรวบรวม
ข้อมูลที ่ใช้ประกอบการคำนวณเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K) ซึ่งประกอบไปด้วย เอกสารสัญญา
จ้างโดยสัญญาจะต้องเป็นลักษณะสัญญาแบบปรับได้
ตามระเบียบที่ทางส่วนราชการกำหนด เอกสารการส่ง
มอบงานแลตรวจรับงานแต่ละงวดงานของโครงการ
ก่อสร้าง รายงานประมาณราคาตามสัญญาจ้างและ
รายการเปลี ่ยนแปลงทั ้งหมดตลอดระยะเวลาการ
ดำเนินการก่อสร้าง เอกสารแจ้งความประสงค์ขอเบิก
ค่าชดเชยงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนและนำมาใช้ในการคำนวณค่าตามสูตรที่ส่วน
ราชการกำหนด 

(๒) ตรวจสอบเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการคำนวณ
การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) การ
เลือกใช้สูตรในการคำนวณให้ตรงตามประเภทงาน
ก่อสร้าง วิธีการคำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ ตลอดจนดัชนีราคาในการคำนวณ เพื่อ
ตรวจสอบว ่าโครงการก ่อสร ้างน ั ้น เป ็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในการทำคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( 
ค่า K ) และเพื่อให้ทราบถึงหลักการในการคำนวณค่า
K ของโครงการนั้นๆ 
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คำนวณ โดยการนำข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้วมาคำนวณ
ลงในสูตรการคำนวณและดัชนีราคาในการคำนวณ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กำหนดพ เพื่อให้การ
ตรวจสอบเอกสารคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า 
K ) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ 

(๔) ปฏิบัติงานรายงานผลการคำนวณเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) ต่อหัวหน้างาน พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานประกอบการคำนวณทั้งหมด เพื่อให้
หัวหน้างานได้ตรวจสอบและนำรายงานเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยฯ 
 

 
 
 

๑.๑.๙.งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง 
      (๑) ปฏิบ ัต ิงานศึกษาข ้อม ูลและเกณฑ์การ
ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ เพื่อทำให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพด้านความ
เสี่ยง 

      (๒) ปฏิบัติงานร่วมประชุมหารือ ค้นหาความ
เส ี ่ยงจากการปฏิบ ัต ิงานภายในหน่วยงาน และ
ประ เ ม ิ นความ เส ี ่ ย งท ี ่ พบ  เพ ื ่ อ น ำ เ สนอ ต่ อ
คณะกรรมการความเสี ่ยงเพื ่อพิจารณาและระบุ
ประเด็นความเสี่ยงในระดับสำนักงาน 

      (๓) ปฏิบัต ิงานจัดทำแผนความเสี ่ยง ตาม
ประเด็นความเส ี ่ยงท ี ่ ได ้รวบรวมและให้คะแนน
ประเด็นความเสี่ยง ตลอดจนหารือวิธีการจัดการความ
เสี่ยง เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงทั้งใน
ระดับสำนักงานและระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อให้

(๓) ตรวจสอบและให้คำแนะนำการคำนวณเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการคำนวณที่ถูกต้อง ตรวจสอบการกำหนด
และแทนค่าข้อมูลต่างๆในสูตรการคำนวณ การใช้
ดัชนีราคาและค่าผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อให้ได้ค่าชดเชยค่า
งานก ่อสร ้าง(ค ่า K )ท ี ่ถ ูกต ้องและเป ็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว ้

(๔) ตรวจสอบและรายงานผลข้อมูลสรุปการ
คำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานประกอบการคำนวณทั้งหมด ต่อ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาลงนามและนำส่งข้อมูล
ไปยังงานกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อดำเนินงานต่อไป 

 
๑.๑.๙.งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง 

 (๑) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การ
ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ เพื่อทำให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพด้านความ
เสี่ยง 

(๒) ร ่วมประช ุมหาร ือความ เส ี ่ ยงจากการ
ปฏิบัต ิงานภายในหน่วยงาน วิเคราะห์และสรุป
ประ เด ็ นความ เส ี ่ ย งท ี ่ พบ  เพ ื ่ อ น ำ เ สนอต่ อ
คณะกรรมการความเสี ่ยงเพื ่อพิจารณาและระบุ
ประเด็นความเสี่ยงในระดับสำนักงาน 

(๓) ให้คำแนวทางและคำแนะนำในการจัดทำ
แผนความเสี่ยง ตามประเด็นความเสี่ยงที่ได้รวบรวม
และให้คะแนนประเด็นความเสี่ยง ตลอดจนกำหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน
ความ เส ี ่ ย งท ั ้ ง ในระด ับสำน ั ก งานและระดับ
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
ทราบถึงวิธีการในการดำเนินงานควบคุมความเสี่ยง
ต่อไป 

(๔) ปฏิบัติงานดำเนินงานควบคุมความเสี่ยง
ตามแผนการจัดการความเสี่ยง ทั้งในระดับสำนักงาน
และระดับมหาวิทยาลัย เพื ่อลดโอกาสของความ
สูญเสียทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบ 

(๕) ปฏิบ ัต ิงานรายงานความคืบหน้าการ
ดำเนินงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการความเสี่ยงทั้ง
ในระดับสำนักงานและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้
คณะกรรมการได้ร ับทราบถึงความคืบหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงที่กำหนด 

 
 
 
 

๑.๑.๑๐. งานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

    (๑) ปฏิบัติงานศึกษาข้อมูลและเกณฑ์การ
ดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือพันธ์กิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี ้หน่วยงาน
อาคารสถานที่ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดูแล 
บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อให้ทราบ
ข้อมูล ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมประชุมหารือ ในการวาง
แผนการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดของมหาวิทยาลัยฯ 
ร่วมกับบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื ่อร่วมหาแนว
ทางการดำเนินงานดูแล บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงอาคาร

มหาวิทยาลัย และเพื ่อให้ทราบถึงว ิธ ีการในการ
ดำเนินงานควบคุมความเสี่ยงต่อไป 

(๔) ติดตามการดำเนินงานควบคุมความเสี่ยงตาม
แผนการจัดการความเสี่ยง ทั้งในระดับสำนักงานและ
ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมให้คำแนะนำและแก้ไข
ปัญหากรณีเกิดข้อขัดข้องในการดำเนินงาน เพื่อการ
ดำเนินงานจดการความเสี ่ยงเป็นไปตามแผนความ
เสี่ยงที่กำหนด 

(๕) ตรวจสอบและประเมินผลความคืบหน้าการ
ดำเน ินงานจ ัดการความเส ี ่ ยงและนำเสนอต่อ
คณะกรรมการความเสี่ยงทั้งในระดับสำนักงานและ
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ
ถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง
ที่กำหนด  
 
๑.๑.๑๐. งานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

     (๑) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การ
ดำเนินงานตัวชี ้วัดตามยุทธศาสตร์หรือพันธ์กิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับมอบหมาย ในการดำเนินงาน
ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่มหาวิทยาลัยสี
เขียว ตามที่หน่วยงานอาคารสถานที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยฯ เพื ่อให้การดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๒) วางแผนงานในการการดำเนินงานตาม
ตัวชี ้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ในการดำเนินงานดูแล บำรุงรักษา ซ่อม
บำรุงอาคารสถานที่ และแนวทางการพัฒนาอาคาร
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
สถานที ่ และแนวทางการพัฒนาสิ ่งแวดล้อมเข้าสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

(๓) ปฏิบัต ิงานตามแผนการดำเนินงานให้
เป ็นไปตามต ัวช ี ้ ว ัดของมหาว ิทยาล ัยฯท ี ่ ได ้รับ
มอบหมาย ในการดำเนินการดูแล บำรุงรักษา ซ่อม
บำรุงอาคารสถานที่ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้าสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ 

(๔) ปฏิบัติงานจัดทำผลการดำเนินงานและ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเป็นประจำรอบไตรมาส
ต่อหัวหน้างาน  เพื ่อให้หัวหน้างานได้รับทราบถึง
ความคืบหน้าในการปฏิบัต ิงาน ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
 

๑.๑.๑๑.งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ
ของหน่วยงาน 

(๑) ปฏิบัติงานจัดทำการร่างเอกสารทางราการ
ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการบร ิหารและดำเน ินงานของ
หน่วยงานอาคารสถานที่ อาทิเช่น บันทึกข้อความ 
รายงานการดำเนินงาน แนวนโยบาย การดำเนินการ
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เป็นต้น เพื ่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้

(๒) ปฏิบัติการจัดพิมพ์และนำส่งเอกสารทาง
ราชการในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ

เข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อใช้ในการควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน บรรลุเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๓) กำกับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลาการใน
หน่วยงานตามหน้าท ี ่ท ี ่ ได ้ร ับมอบหมาย ในการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ให้คำแนะนำและแก้ไข
ปัญหาในการดำเนินการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมบำรุง
อาคารสถานที ่  และการพัฒนาสิ ่งแวดล้อมเข้าสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตรงตามเป้าหมายและตัวชี ้ว ัดที่
มหาวิทยาลัยฯกำหนด 

(๔) วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการดำเนินงาน
และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อตรวจสอบการ
ดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่ หากพบข้อบกพร่องในการดำเนินงานให้
แนะนำวิธีการแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
กรอบระยะเวลาที่กำหนดและส่งผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดน้ันๆ 
 
๑.๑.๑๑.งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ
ของหน่วยงาน 

(๑) ให้คำแนะนำในการจัดทำ ร่างเอกสารทางรา
การที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารและดำเนินงานของ
หน่วยงานอาคารสถานที่ อาทิเช่น บันทึกข้อความ 
รายงานการดำเนินงาน แนวนโยบาย การดำเนินการ
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เป็นต้น เพื ่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้

(๒) ตรวจสอบเอกสารนำส่งทางราชการของ
หน่วยงาน ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
สารสนเทศออนไลน์ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-
Office) ซึ ่งเป็นระบบที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด เพื่อ
นำเสนอหัวหน้งานพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง
และเป็นไปตามวตัถุประสงค์การดำเนินงานที่ตั้งไว้  

(๓) ปฏิบัติงานรับหนังสือราชการผ่านทางระบบ
สารสนเทศออนไลน์ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-
Office)  ในการร ับทราบข ้อม ูลข ่ าวสารและรับ
มอบหมายงานจากหัวหน้างาน  เพื ่อให้เก ิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

 
 

ระบบสารสนเทศออนไลน์ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ 
(e-Office) ให ้ม ีความถ ูกต ้องตามหลักการเข ียน
หนังสือราชการ มีรายละเอียดครบถ้วน และเป็นไป
ตามวัตถุประสงคข์องการดำเนินงาน 

(๓) ตรวจสอบและลงนาม รับรองเอกสารทาง
ราชการของหน่วยงานและนำส่งต่อผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู ้มีอำนาจในการพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติการ
ดำเนินงานตามเอกสาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด 

(๔) ตรวจสอบรับหนังสือเอกสารทางราชการ
ของหน่วยงานและพิจารณาลงนามมอบหมายงานที่
เกี่ยวข้องให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน  ทราบ
และดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไป 
 

๑.๒. ด้านการการวางแผน 
๑.๒.๑. งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

(๑) วางแผนงานในการสำรวจพื ้นที ่ต ั ้งของ
โครงการ พื้นที่โดยรอบและรายละเอียดของพื้นที่ด้าน
ต่างๆ  อาทิ แนวเขตที่ดิน ที่ตั ้งของอาคาร สิ่งปลูก
สร้างที่มีอยู ่เดิม ค่าความต่างระดับพื้นที ่ ตำแหน่ง
ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง ทางน้ำธรรมชาติ ระบบ
สุขาภิบาล เส ้นทางระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า และ
ระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  เพื่อเป็นข้อมูลใน
การออกแบบก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมหรือซ่อมแซม 
ก่อให้เกิดความสอดคล้อง เหมาะสมกับพื ้นที ่และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อาคาร 

(๒) วางแผนงานในการศึกษารายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง จุดประสงค์การใช้ประโยชน์พื้นที่ ข้อจำกัด
ในการดำเนินงาน อาทิ วงเงินงบประมาณ ระยะเวลา

๑.๒. ด้านการการวางแผน 
๑.๒.๑ งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

(๑) กำหนดแผนงานในการสำรวจพื้นที ่ตั ้งของ
โครงการ พื้นที่โดยรอบและรายละเอียดของพื้นที่ด้าน
ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับพื ้นที่ และตอบสนอง
ความต้องการในการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้โครงการ 

(๒) กำหนดแผนงาน ในการศึกษารายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง จุดประสงค์การใช้ประโยชน์พื้นที่ ข้อจำกัด
ในการดำเนินงาน อาคารสิ่งปลูกสร้างเดิม ลักษณะ
รูปแบบของอาคาร โครงสร้างอาคารเดิม และบริบท
โดยรอบ  เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางการออกแบบ
อาคาร ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ให้สอดคล้อง 
เหมาะสมกับพื ้นที ่และสิ ่งปลูกสร้างเดิม โดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบกับการใช้งานหรือความขัดแย้งกับ
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ดำเนินงาน ตลอดจนรายละเอียดข้อกำหนดกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร เช่น พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร กฎหระทรวงที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับงาน
ออกแบบ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง
กำหนดบร ิ เ วณห ้ ามก ่ อสร ้ า ง  ด ั ดแปลง  หรื อ
เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในพื ้นที ่บางที ่ในท้องถิ ่นจังหวัดตาม
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการก่อสร้าง
ในพื้นที ่รัศมีของพื ้นที ่ประวัติศาสตร์  เพื ่อให้งาน
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ใช้งานสูงสุดและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายในการ
ก่อสร้างอาคารสถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๑.๒.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
   (๑) วางแผนข ั ้นตอนการออกแบบอาคาร

สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม ตามข้อมูล
ความต้องการของผู้ใช้อาคาร เพื่อให้การดำเนินการ
ออกแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู ้ใช้อาคาร
ตอบสนองต่อการใช้งานสูงสุด  

บริบทเดิม และตอบสนองความต้องการในการใช้งาน
ของผู้ใช้ อาคารสถานที่ได้ดียิ่งขึ้น 

   (๓) กำหนดแผนงานในการสำรวจและตรวจสอบ
ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ภายใน
และภายนอกอาคาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนด 
แนวทางในการจัดวางผังพื้นที่ใช้สอยของอาคาร ให้
เป็นไปตามสภาวะน่าอยู ่สบายและปลอดภัย โดย
คำนึงถึงการใช้พลังงานเพื ่อให้สอดคล้องกับสภาพ
สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศในปัจจุบัน  

(๔) กำหนดนโยบายการใช้ข้อกำหนดกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร เช่น พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
และการควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติการผังเมือง 
รวมไปถึงพระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้งานออกแบบงานก่อสร้าง ปรับปรุง 
ต ่อเต ิม ซ ่อมแซมอาคาร ถ ูกต ้องตามข ้อกำหนด
กฎหมายในการก่อสร้างอาคาร 

(๕) กำหนดแผนงานในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล 
ความร ู ้และเทคโนโลย ีใหม ่ๆท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับงาน
สถาปัตยกรรม และนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน กำกับ
ติดตาม และควบคุมการทำงาน เพื่อให้การทำงานมี
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๑.๒.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
  ( ๑ )  กำหนดแผน ง าน กา รออกแบบทา ง

สถาปัตยกรรมทั้งในกรณีที่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างใหม่ 
และกรณีปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม และให้ข้อคิดเห็น 
คำแนะนำแนวทางวิธีการในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ออกแบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้อาคารและได้
ประโยชน์ในการใช้งานอาคารสูงสุด 
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    (๒) วางแผนขั ้นตอนการจัดทำแบบร่างและ

นำเสนอต่อผู ้ใช้อาคาร เพื ่อการพิจารณาแบบร่าง
ร่วมกันว่าถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลความต้องการใช้
สอยของผู้ใช้อาคารและครอบคลุมการแก้ปัญหาที่จะ
เกิดจากการใช้งานในอนาคต เพื่อให้การดำเนินการ
ออกแบบเป็นไปด้วยความราบรื่น และตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานอาคารอย่างแท้จริง 

( ๓ )  ร ่ ว ม ว า ง แผน ก า ร ออกแ บบว า ง ผั ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที ่ กลุ ่มอาคาร 
ชุมชนและเมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน การจัดการ
พื้นที่ใช้สอยระหว่างอาคาร เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้
ประโยชน์พื้นที่ ทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
และปลอดภัย ทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานได้อีกด้วย  

(๔) ร่วมวางแผนการประเมินค่างานขั ้นต้น   
ของการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาวงเงินงบประมาณ
ในการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (๒) กำหนดแผนงานการจัดทำแบบร่างก่อน
นำเสนอผู้ใช้อาคาร ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการ
ใช้สอยพื้นที่ตามความต้องการของผู้ใช้อาคารหรือไม่ 
และแนะนำแนวทางแก้ไขในกรณีที่งานออกแบบไม่
เป ็นไปตามวัตถุประสงค์หร ือขาดตกบกพร่องใน
รายละเอียดที ่เกี ่ยวข้องต่างๆ เพื ่อให้งานออกแบบ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และตอบสนองความต้องการ
ให้การใช้งานอาคารและครอบคลุมการแก้ปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใช้งานในอนาคต 

 ( ๓ )  ก ำ ห น ด แ ผ น ง า น ก า ร จ ั ด ว า ง ผั ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที ่ กลุ ่มอาคาร 
ชุมชนและเมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน การจัดการ
พื้นที่ใช้สอยระหว่างอาคาร  เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้
ประโยชน์พื้นที่ ทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน 

(๔) กำหนดแผนงานและวางแผนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานประเมินค่างานขั ้นต้นของการก่อสร้าง 
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคาร ให้งานออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมมีร ูปแบบรายการและรายละเอียด
โครงการสอดคล้องกับวงเงินงบประมาณและการใช้
วงเงินงบประมาณในการดำเนินงานอย่างคุ้มค่าสูงสุด 

(๕) กำหนดแผนงานการออกแบบอาคารและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ด้วยตนเองในกรณีโครงการที่มีความ
ยุ่งยาก มีรายละเอียดโครงการที่ซับซ้อน หรือเป็นงาน
ที่มีงบประมาณสูง เพื ่อให้การดำเนินงานออกแบบ
เป็นไปด้วยความราบรื่น ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
ผู ้ใช ้โครงการ และเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
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๑.๒.๓. งานเขยีนแบบรปูรายการงานก่อสร้าง 
     (๑) วางแผนงานการเขียนแบบอาคารสิ ่งปลูก
สร้าง งานปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม หลังจากการ
พิจารณาตรวจสอบและเห็นชอบจากเจ้าของโครงการ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายการ
ประมาณราคาและรายละเอียดงานก่อสร้างในขั้นตอน
ต่อไป 

( ๒ )  ว า ง แ ผ น ง า น ก า ร เ ข ี ย น แ บ บ ท า ง
สถาปัตยกรรม อาทิเช่น แบบผังบริเวณ แบบแปลน 
แบบรูปด้าน แบบรูปตัด แบบผังหลังคา แบบขยาย
ห้องน้ำ เป็นต้น เพื ่อใช้เป ็นข้อมูลประกอบการ
คำนวณรายการประมาณราคางานก่อสร้างและจัดทำ
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

  (๓) ร่วมวางแผนขั ้นตอนการเขียนแบบทาง
ว ิศวกรรม ท ั ้ งในส ่วนว ิศวกรรมโครงสร ้างและ
วิศวกรรมงานระบบต่างๆ โดยการนำข้อมูลการ
ออกแบบจากวิศวกร มาเขียนแบบรูปรายการตาม
มาตรฐานงานเขียนแบบ อาทิเช่น ผังโครงสร้างฐาน
ราก ผังโครงสร้างพื้น ผังโครงสร้างคาน ผังโครงสร้าง
หลังคา ผังงานระบบไฟฟ้า ผังงานระบบสุขาภิบาล 
เป็นต้น เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการคำนวณรายการ
ประมาณราคางานก่อสร้างและจัดทำแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง 

    (๔) ร่วมวางแผนงานการจัดทำรายละเอียดงาน
ก่อสร้าง และการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้างของผู้
ร ั บจ ้ า ง  (TOR=Terms of Reference)  อาท ิ เ ช่ น 
คุณลักษณะของผู้รับจ้าง วิธีการก่อสร้าง คุณสมบัติ
ว ัสด ุอ ุปกรณ์ในการก ่อสร ้าง ระยะเวลาในการ
ดำเนินการก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา ตรวจสอบ คัดเลือกคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

๑.๒.๓. งานเขยีนแบบรปูรายการงานก่อสร้าง 
  (๑) กำหนดแผนงานวิธีการในการเขียนแบบงาน

ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม ตามหลักการ
เขียนแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง เพื่อให้การเขียนแบบ
ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักวิชาช่าง  

(๒) กำหนดแผนงานการเขียนแบบรูปรายการ
ทางสถาปัตยกรรม อาทิเช่น แบบผังบริเวณ แบบ
แปลน แบบรูปด้าน แบบรูปตัด แบบผังหลังคา แบบ
ขยายห ้องน ้ำ เป ็นต ้น  ให ้ถ ูกต ้องครบถ ้วนตาม
รายละเอียดของโครงการ เพื่อความถูกต้องในการใช้
เป็นข้อมูลคำนวณประมาณราคางานก่อสร้าง  ใน
ขั้นตอนต่อไป และพิจารณาลงนามรับรองแบบอาคาร
ที่เสร็จสมบูรณ์ของหน่วยงานต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน
กฎหมาย 

(๓) กำหนดแผนงานและวางแผนขั้นตอน การ
เขียนแบบรูปรายการทางวิศวกรรมโครงสร้างและ
วิศวกรรมงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาทิ
เช ่น ผ ังโครงสร ้างฐานราก ผ ังโครงสร้างพื ้น ผัง
โครงสร้างคาน ผังโครงสร้างหลังคา ผังงานระบบไฟฟ้า 
ผังงานระบบสุขาภิบาล เป็นต้น ให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามรายละเอียดที่วิศวกรได้ออกแบบและกำหนดให้ 
เพื ่อความปลอดภัยของโครงสร้างและการใช้งาน
อาคาร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการคำนวณรายการ
ประมาณราคางานก่อสร้าง  

(๔) กำหนดแผนงานการจัดทำรายละเอียดงาน
ก่อสร้าง และการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้างของผู้
รับจ้าง (TOR=Terms of Reference) สำหรับใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้รับจ้างงาน
ก่อสร้างของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  เพื่อให้
ได้ผู ้รับจ้างที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงการนั้นๆ
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งานก่อสร้างของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
และใช้เป็นข้อกำหนดในการควบคุมการดำเนินงาน
ก่อสร้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งานของโครงการก่อสร้างนั้นๆ 

 
๑.๒.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

    (๑) วางแผนงานถอดแบบรายการงานก่อสร้าง 
ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมในด้านปริมาณวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง โดย
ใช้แบบฟอร์มการประมาณราคา ปร.๑ – ปร.๓ ในการ
ประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งปริมาณ
วัสดุที ่ใช้ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างครบทุก
ขั้นตอน 

(๒) วางแผนงานประมาณราคางานก่อสร้าง ใน
การจ ัดทำค ่าวัสด ุ  ค ่าแรงในการก ่อสร ้าง ตาม
แบบฟอร์มการประมาณราคา ปร.๔ เพื่อให้ได้มาถึงค่า
วัสดุและค่าแรงจริงที่ใช้ในการก่อสร้าง หลังจากนั้นจึง
นำผลรวมของราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรง มาคูณกับ
ค ่า ส ัดส ่วนของค ่างานต ้นท ุนและค ่าใช ้จ ่ายใน
ดำเน ินงานก ่อสร ้ าง (Factor F)  ในแบบฟอร์ม
ประมาณราคา ปร.๕ เพื ่อให้ได้มาซึ ่งผลรวมราคา
ต้นทุนการก่อสร้างและค่าดำเนินการก่อสร้าง จากนั้น
จึงสรุปงานประมาณราคางานก่อสร้างอีกครั้งทั้งสิ้น 
ในแบบฟอร์มประมาณราคา ปร.๖ เพื่อนำรายการ
ประมาณราคาในแบบฟอร์ม ปร.๔ ปร.๕ และปร.๖ 
มาใช้ในการจัดหาผู้รับจ้างในการดำเนินงานก่อสร้าง
อาคาร   

(๓) วางแผนขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดการ
แบ่งงวดงานและงวดเงินของโครงการก่อสร้าง โดย
กำหนดระยะเวลาการก่อสร ้างท ั ้งหมดและแบ่ง

และยังใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการดำเนินงาน
ก่อสร ้าง ของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้
ค วบค ุ ม งานของ โครงการก ่ อสร้ า ง ได ้ อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

 
๑.๒.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) กำหนดแผนงานการถอดแบบงานก่อสร้าง 
ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม งานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมในด้านปริมาณวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ตาม
แบบฟอร์มการประมาณราคา ปร.๑ – ปร.๓  เพื่อให้
การคำนวณปริมาณวัสดุที่ใช้ในขั้นตอนการดำเนินการ
ก่อสร้างทุกขั้นตอน มีความถูกต้องและครบถ้วน  

(๒) กำหนดแผนงานการจัดทำรายการประมาณ
ราคางานก่อสร้าง โดยตรวจสอบราคาค่าวัสดุ ราคา
ค่าแรง ให้เป็นไปตามราคากลางงานก่อสร้างที่ภาครัฐ
กำหนด และอ้างอิงราคากลางจากราคาพาณิชย์
จังหวัด หากมีส่วนเนื้องานที่ไม่ปรากฏราคากลางของ
ราคาพาณิชย์จังหวัดนั้นจะต้องใช้ราคาจากจังหวัด
ใกล้เค ียงทดแทน และในส่วนของค่าดำเนินงาน
ก่อสร้าง (Factor F) ต้องเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคล ัง เป ็นผ ู ้กำหนด  เพ ื ่ อให้การ
ดำเนินงานกำหนดราคากลางถูกต้องตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ ของหน่วยงานราชการ และนำมาเป็น
ราคากลางในการจัดหาผู ้ร ับจ้างในการดำเนินงาน
ก่อสร้างต่อไป 

(๓) กำหนดแผนงานและวางแผนขั้นตอน การ
จัดทำรายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงินของ
โครงการก่อสร้าง โดยให้งวดงานและระยะเวลา
ดำเนินการก่อสร้างมีความถูกต้องตามลำดับขั้นตอน 
วิธีการก่อสร้าง และสัมพันธ์กับงวดเงินในการเบิกจ่าย 
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รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้างออกเป็นงวดๆตาม
เนื้องานซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาการทำงานในแต่ละ
งวด ซึ ่งการกำหนดรายละเอียดงวดงานนี ้จะต้อง
เป็นไปตามลำดับขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อให้ควบคุม
การดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง
และแผนการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย 

 
๑.๒.๕.งานควบคุมงานก่อสร้าง 

    (๑) วางแผนการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง
ต่อเติม และซ่อมแซม อาคารสถานที่ให้เป็นไปตาม
แบบรูปรายการและแผนการดำเนินงานก่อสร้างที่
กำหนดไว้ โดยอาศัยหลักวิชาช่างและอยู ่ภายใต้
ระเบียบของงานพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างอาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ
ในการดำเนินโครงการก่อสร้าง 

(๒) วางแผนการควบคุมการใช้วัสดุและอุปกรณ์
ในงานก่อสร้างตามแบบรูปรายการ รายการประกอบ
แบบและรายละเอียดที่ระบุไว้ตามสัญญาจ้าง เพื่อให้
ได้งานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามแบบรูปรายการที่
กำหนด 

(๓) วางแผนการช ี ้แจงและอธ ิบายเน ื ้อหา
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง อาทิเช่น แบบ
รูปรายการ ขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง ปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการก่อสร้าง ให้แก่คณะกรรมการตรวจการ
จ้างทราบ เพื ่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน 
และในกรณีที ่พบปัญหาระหว่างการก่อสร้างจะได้
นำไปสู่การหารือเพื่อหาทางแก้ปัญหาต่อไป 

(๔) วางแผนขั ้นตอนการจัดทำรายงานความ
คืบหน้าของการดำเนินงานก่อสร ้าง ในร ูปแบบ
รายงานบันทึกควบคุมงานรายวัน รายสัปดาห์ หรือ

เมื่อผู้รับจ้างขอส่งงวดงานภายหลังการดำเนินงานแล้ว
เสร็จในแต่ละงวด เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
แผนงานก ่ อสร ้ า งและ แผนการจ ่ า ย เ ง ิ น ขอ ง
มหาวทิยาลัย  

 
 
 

๑.๒.๕.งานควบคุมงานก่อสร้าง 
 (๑) กำหนดแผนงานการควบคุมการก่อสร้าง 

ปรับปรุงต่อเติม และซ่อมแซม อาคารสถานที่ให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการและแผนการดำเนินงาน
ก่อสร้างที่กำหนดไว้ โดยอาศัยหลักวิชาช่างและอยู่
ภายใต้ระเบียบของงานพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ภาครัฐในการดำเนินโครงการก่อสร้าง 

(๒) กำหนดแผนงานการการเลือกใช้วัสดุและ
อุปกรณ์ในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ 
รายการประกอบแบบและรายละเอียดที่ระบุไว้ตาม
สัญญาจ้าง โดดคำนึงถึงคุณภาพและอายุการใช้งาน 
รวมไปถึงการบำรุงรักษาวัสดุนั้นๆ เพื่อให้ได้งานที่มี
คุณภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณในการก่อสร้างและ
เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด 

(๓) กำหนดแผนงานและแก้ไขปัญหาในงาน
ก่อสร้าง หากเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการดำเนินงาน
ก่อสร้าง วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา โดยชี้แจงกับผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ให้ร ับทราบปัญหา หารือร่วมกัน และหา
ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา เพื่อการดำเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องตามแบบรูปรายการ เกิดประโยชน์ในการใช้
งานสูงสุด และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของภาครัฐ 
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รายงวด เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานก่อสร้าง 

(๕) วางแผนการจัดทำเอกสารประกอบระหว่าง
การดำเนินงานก่อสร้าง อาทิเช่น รายงานปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างงานก่อสร้าง รายงานความคืบหน้าของ
งานก่อสร้าง รายการปรับแก้ไขแบบรูปรายการกรณี
เกิดปัญหาหน้างานหรือการจัดทำแบบขยายเพิ่มเติม
ในงานก่อสร้าง รายการปรับลดปรับเพิ่มงานก่อสร้าง 
เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
ปลอดภัย และควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จตามสัญญาจ้าง 

(๖) วางแผนการด ูแลความปลอดภ ัยและ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง  
เพื่อรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและลดความเสี่ยง
ในการเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 
 

๑.๒.๖. งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

 (๑) วางแผนการศึกษาข้อมูล รายละเอียด
วัตถุประสงค์ ตลอดจนความต้องการเฉพาะของ
กิจกรรมหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
จัดตกแต่งสถานที่ เพื่อให้การจัดตกแต่งสถานที่เป็นไป

(๔) กำหนดแผนงานการรายงานความคืบหน้า
ของการดำเนินงานก่อสร้าง จากบันทึกควบคุมงาน
รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายงวด และสรุปความ
คืบหน้างานก่อสร้าง ว่าเป็นไปตามการดำเนินงาน
ก่อสร้างหรือไม่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจการ
จ้างได้ทราบ 

(๕) กำหนดแผนงานการจัดทำเอกสารประกอบ
ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง อาทิเช่น รายงาน
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างงานก่อสร้าง รายงานความ
คืบหน้าของงานก่อสร้าง รายการปรับแก้ไขแบบรูป
รายการกรณีเกิดปัญหาหน้างานหรือการจัดทำแบบ
ขยายเพิ่มเติมในงานก่อสร้าง รายการปรับลดปรับเพ่ิม
งานก่อสร้าง โดยให้อยู่ภายใต้ระเบียบของงานพัสดุ
และกฎหมายที ่เก ี ่ยวข้อง เพื ่อให้การดำเนินงาน
ก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย และ
ควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา
จ้าง  

(๖) กำหนดนโยบายการดูแลความปลอดภัยและ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง 
เพื่อรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและลดความเสี่ยง
ในการเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

 
๑.๒.๖. งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

 (๑) กำหนดแผนงานการจัดตกแต่งสถานที่
ก ิจกรรมหร ือโครงการท ี ่ ได ้ ร ับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดตกแต่งสถานที่ ทั้งใน
ด ้านว ัตถ ุประสงค ์ รายละเอ ียด ความต ้องการ 
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ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานและถูกต้องเหมาะสม
กับกิจกรรมโครงการนั้นๆ 

(๒) วางแผนงานออกแบบการใช้พื้นที่ วางผัง
พื้นที่การจัดกิจกรรม การจัดตกแต่งสถานที่  ตามแต่
กิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนการประเมินงบประมาณใน
การดำเน ินการจ ัดตกแต ่งสถานท ี ่  เพ ื ่อให้การ
ดำเนินงานกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
วัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว ้

(๓) วางแผนงานในการจัดสถานที่ ทั ้งในด้าน
การจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมในการเข้าถึงพื้นที่ การ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตกแต่ง วางแผนการ
ใช้วงเงินงบประมาณ การกำหนดระยะเวลาในการจัด
ตกแต่ง ตลอดจนการวางแผนกำลังคนในการจัด
สถานที ่  เพ ื ่อให้การจ ัดตกแต่งสถานที ่สมบูรณ์
เร ียบร ้อยตามที่ ออกแบบไว ้และแล ้วเสร ็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

 (๔) ร่วมวางแผนขั้นตอนการจัดตกแต่งสถานที่ 
โดยย ึดตามร ูปแบบที ่ออกแบบและได ้ร ับความ
เห็นชอบจากเจ้าของกิจกรรมหรือโครงการแล้วและ
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื ่อให้การจัดตกแต่ง
สถานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และหากเกิด
ปัญหาขัดข้องระหว่างการดำเนินงาน จักต้องแจ้ง
หัวหน้างาน เจ้าของกิจกรรมหรือโครงการนั้น เพื่อ
ทราบและร่วมหารือแนวทางในการแก้ปัญหาให้งาน
แล้วเสร็จลุล่วงด้วยดีตามกำหนด 

(๕) วางแผนงานดูแลและจัดเก็บสถานที่วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่ภายหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมหรือโครงการ เพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้พร้อมใช้
งานดังเดิม 

 

ตลอดจนระยะเวลาในการจ ัดำเน ินงาน  วงเงิน
งบประมาณและข้อจำกัดต่างๆ และให้คำแนะนำ 
แนวทางในการดำเนินงานจัดตกแต่งสถานที่ เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการนั้นๆ 

 (๒) กำหนดแผนงานการออกแบบการใช้พื้นที่ 
วางผังพื้นที่การจัดกิจกรรม การจัดตกแต่งสถานที่  
ตามแต ่ก ิ จกรรมน ั ้ นๆ  ตลอดจนการประ เมิน
งบประมาณในการดำเนินการจัดตกแต่งสถานที่  
เพื ่อให้การดำเนินงานกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

(๓) กำหนดแผนงานการจัดตกแต่งสถานที่ ทั้ง
ในด้านการจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมในการเข้าถึงพื้นที่ 
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตกแต่ง วาง
แผนการใช้วงเงินงบประมาณ การกำหนดระยะเวลา
ในการจัดตกแต่ง ตลอดจนการวางแผนกำลังคนใน
การจัดสถานที่ เพื่อให้การจัดตกแต่งสถานที่สมบูรณ์
เร ียบร ้อยตามท ี ่ออกแบบไว ้และแล ้วเสร ็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

 (๔) กำหนดแผนงานและวางแผนขั้นตอน การ
จัดตกแต่งสถานที่ โดยยึดตามรูปแบบที่ออกแบบและ
ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของกิจกรรมหรือโครงการ
แล้วและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้การจัด
ตกแต่งสถานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ และ
หากทราบถึงปัญหาขัดข้องที ่เก ิดขึ ้นระหว่างการ
ดำเนินงาน ให้แนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาแก่
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อทราบและดำเนินการแก้ไข ให้งาน
สำเร็จลุล่วงไปด้วยด ี

(๕) กำหนดแผนงานการจัดเก็บสถานที ่วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่ภายหลังเสร็จสิ้น
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๑.๒.๗.งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 
     (๑) วางแผนงานรวมรวบข้อมูลความต้องการคำ
ของบประมาณก่อสร ้าง ปร ับปร ุง ต ่อเต ิม และ
ซ่อมแซมอาคารและสถานที่ของหน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ
คำของบประมาณและใช ้ เป ็นฐานข ้อม ูลในการ
ออกแบบ 

   (๒) วางแผนขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ
แผ่นดินด้านที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง การสรุปข้อมูล 
เนื ้อหารายละเอียด ความสำคัญของโครงการ และ
เรียบเรียงข้อมูลแต่ละโครงการลงในเอกสารตาม
แบบฟอร์มเอกสารหมาย ๘ และเอกสารหมายเลข 
๘.๑  เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดส่งคำขอ
งบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
ฯต่อสำนักงบประมาณ 

   (๓) วางแผนการรายงานข้อมูลที่จัดทำเป็นที่แล้ว
เสร็จต่อหัวหน้างาน เพื่อให้หัวหน้างานได้พิจารณา
ตรวจสอบและนำเสนอข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยฯ ใน
ขั้นตอนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหรือโครงการ เพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้พร้อมใช้
งานดังเดิม 

 
๑.๒.๗.งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 

    (๑) กำหนดแผนงานการจัดทำข้อมูลคำขอ
งบประมาณด้านที่ดินสิ่งก่อสร้าง กำหนดปฏิทินการ
ดำเนินงาน ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน การ
จ ัดเก ็บข ้อม ูลและเร ียบเร ียงข ้อม ูล  เพ ื ่อนำมา
ประกอบการจัดทำแผนคำของบประมาณด้านที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
       (๒) กำหนดแผนงานและวางแผนขั้นตอน การ
จัดทำข้อมูลความต้องการคำของบประมาณก่อสร้าง 
ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซมอาคารและสถานที่ของ
หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ และจัดลำดับ
ความสำคัญของแต่ละโครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การเรียบบร้องจัดทำคำของบประมาณและใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการออกแบบ 

     (๓) กำหนดแผนงานการจัดทำเอกสารคำขอ
งบประมาณแผ่นดินด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การสรุป
ข้อมูล เนื้อหารายละเอียด ความสำคัญของโครงการ 
และเรียบเรียงข้อมูลแต่ละโครงการลงในเอกสารตาม
แบบฟอร์มเอกสารหมาย ๘ และเอกสารหมายเลข 
๘.๑  เพื ่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ที ่ต้อง
นำเสนอในการพิจารณาคำของบประมาณด้านที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัยฯ 

     (๔) กำหนดแผนงานในการเข้าร่วมประชุม
ชี้แจงคำของบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งใน
ระดับหน่วยงาน ระดับมหาว ิทยาลัยฯ และการ
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๑.๒.๘. งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) วางแผนงานรวบรวมข้อมูลที่ใชป้ระกอบการ
คำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ซึ่งประกอบ
ไปด้วย เอกสารสัญญาจ้างโดยสัญญาจะต้องเป็น
ลักษณะสัญญาแบบปรับได้ตามระเบียบที่ทางส่วน
ราชการกำหนด เอกสารการส่งมอบงานแลตรวจรับ
งานแต่ละงวดงานของโครงการก่อสร้าง รายงาน
ประม าณราค า ต ามส ัญญาจ ้ า ง และ ร ายการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดตลอดระยะเวลาการดำเนินการ
ก่อสร้าง เอกสารแจ้งความประสงค์ขอเบิกค่าชดเชย
งานก่อสร้างของผู้รับจ้าง เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณ
ค่าตามสูตรที่ส่วนราชการกำหนด 

(๒) วางแผนงานศึกษาเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการ
คำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า 
K) การเลือกใช้สูตรในการคำนวณให้ตรงตามประเภท
งานก่อสร้าง วิธีการคำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้ ตลอดจนดัชนีราคาในการคำนวณ 
เพื ่อตรวจสอบว่าโครงการก่อสร้างนั ้นเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในการทำคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( 
ค่า K ) และเพื่อให้ทราบถึงหลักการในการคำนวณค่า
K ของโครงการนั้นๆ 

(๓) วางแผนงานคำนวณเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
คำนวณ โดยการนำข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้วมาคำนวณ
ลงในสูตรการคำนวณและดัชนีราคาในการคำนวณ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กำหนดพ เพื่อให้การ

นำเสนอต่อคณะกรรมการการจัดสรรงบประมาณของ
รัฐ สำนักงบประมาณ 
 
๑.๒.๘. งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) กำหนดแผนงานและวางแผนขั้นตอน การ
รวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการคำนวณเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K) ซึ ่งประกอบไปด้วย เอกสาร
สัญญาจ้างโดยสัญญาจะต้องเป็นลักษณะสัญญาแบบ
ปรับได้ตามระเบียบที่ทางส่วนราชการกำหนด เอกสาร
การส่งมอบงานแลตรวจรับงานแต่ละงวดงานของ
โครงการก่อสร้าง รายงานประมาณราคาตามสัญญา
จ้างและรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตลอดระยะเวลา
การดำเนินการก่อสร้าง เอกสารแจ้งความประสงค์ขอ
เบิกค่าชดเชยงานก่อสร้างของผู ้รับจ้าง เพื ่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนและนำมาใช้ในการคำนวณค่าตาม
สูตรที่ส่วนราชการกำหนด 

(๒ )  กำหนดแผนงานการศ ึกษา เง ื ่ อนไข
หลักเกณฑ์ในการคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K) การเลือกใช้สูตรในการคำนวณให้
ตรงตามประเภทงานก่อสร้าง วิธีการคำนวณตามสูตร
ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตลอดจนดัชนีราคาใน
การคำนวณ เพื่อตรวจสอบว่าโครงการก่อสร้างนั้น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำคำขอเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง ( ค่า K ) และเพื่อให้ทราบถึงหลักการใน
การคำนวณค่าK ของโครงการนั้นๆ 

(๓) กำหนดแผนงานการคำนวณเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K ) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
คำนวณที่ถูกต้อง ตรวจสอบการกำหนดและแทนค่า
ข้อมูลต่างๆในสูตรการคำนวณ การใช้ดัชนีราคาและ
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ตรวจสอบเอกสารคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า 
K ) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ 

(๔) วางแผนงานการรายงานผลการคำนวณเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) ต่อหัวหน้างาน พร้อม
ด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการคำนวณทั้งหมด 
เพื่อให้หัวหน้างานได้ตรวจสอบและนำรายงานเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยฯ 
 

 
 

๑.๒.๙.งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง 
      (๑) วางแผนงานศึกษาข้อมูลและเกณฑ์การ
ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ เพื่อทำให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพด้านความ
เสี่ยง 

      (๒) ร่วมวางแผนงานประชุมหารือ ค้นหา
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และ
ประ เม ิ นความ เส ี ่ ย งท ี ่ พบ  เพ ื ่ อ น ำ เ สนอ ต่ อ
คณะกรรมการความเสี ่ยงเพื ่อพิจารณาและระบุ
ประเด็นความเสี่ยงในระดับสำนักงาน 

      (๓) ร่วมวางแผนงานจัดทำแผนความเสี ่ยง 
ตามประเด็นความเสี่ยงที่ได้รวบรวมและให้คะแนน
ประเด็นความเสี่ยง ตลอดจนหารือวิธีการจัดการความ
เสี่ยง เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงทั้งใน
ระดับสำนักงานและระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อให้
ทราบถึงวิธีการในการดำเนินงานควบคุมความเสี่ยง
ต่อไป 

(๔) ร่วมวางแผนงานดำเนินงานควบคุมความ
เสี ่ยงตามแผนการจัดการความเสี ่ยง ทั ้งในระดับ

ค่าผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อให้ได้ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า 
K )ที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการ
กำหนดไว้ 

(๔) กำหนดแผนงานการรายงานข้อมูลสรุปการ
คำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานประกอบการคำนวณทั้งหมด ต่อ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาลงนามและนำส่งข้อมูล
ไปยังงานกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อดำเนินงานต่อไป 

 
๑.๒.๙.งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง 

 (๑) กำหนดแผนงานการศึกษาข้อมูลและเกณฑ์
การประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ เพื่อทำให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพด้าน
ความเสี่ยง 

(๒) ร่วมกำหนดแผนงาน ประชุมหารือความ
เสี่ยงจากการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน วิเคราะห์
และสรุปประเด็นความเสี ่ยงที ่พบ เพื ่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการความเสี ่ยงเพื ่อพิจารณาและระบุ
ประเด็นความเสี่ยงในระดับสำนักงาน 

(๓) ร่วมกำหนดแผนงานและวางแผนขั้นตอน
การจัดทำแผนความเสี่ยง ตามประเด็นความเสี่ยงที่ได้
รวบรวมและให้คะแนนประเด็นความเสี่ยง ตลอดจน
กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับสำนักงานและระดับ
มหาวิทยาลัย และเพื ่อให้ทราบถึงว ิธ ีการในการ
ดำเนินงานควบคุมความเสี่ยงต่อไป 

(๔) ร่วมกำหนดแผนงาน การดำเนินงานควบคุม
ความเสี่ยงตามแผนการจัดการความเสี่ยง ทั้งในระดับ
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สำนักงานและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสของ
ความสูญเสียทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบ 

(๕) วางแผนงานรายงานความคืบหน้าการ
ดำเนินงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการความเสี่ยงทั้ง
ในระดับสำนักงานและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้
คณะกรรมการได้ร ับทราบถึงความคืบหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงที่กำหนด 

 
 
 
 

๑.๒.๑๐. งานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

    (๑) วางแผนงานศึกษาข้อมูลและเกณฑ์การ
ดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือพันธ์กิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี ้หน่วยงาน
อาคารสถานที่ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดูแล 
บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อให้ทราบ
ข้อมูล ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๒) ร่วมวางแผนงานดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับบุคลากรภายในหน่วยงาน 
เพื่อร่วมหาแนวทางการดำเนินงานดูแล บำรุงรักษา 
ซ่อมบำรุงอาคารสถานที ่ และแนวทางการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 

(๓) ร่วมวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานให้
เป ็นไปตามต ัวช ี ้ ว ัดของมหาว ิทยาล ัยฯท ี ่ ได ้รับ
มอบหมาย ในการดำเนินการดูแล บำรุงรักษา ซ่อม
บำรุงอาคารสถานที่ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้าสู่

สำนักงานและระดับมหาวิทยาลัย พร้อมให้คำแนะนำ
และแก้ไขปัญหากรณีเกิดข้อขัดข้องในการดำเนินงาน 
เพื่อการดำเนินงานจดการความเสี่ยงเป็นไปตามแผน
ความเสี่ยงที่กำหนด 

(๕) กำหนดแผนงานการรายงาน ความคืบหน้า
การดำเนินงานจัดการความเสี ่ยงและนำเสนอต่อ
คณะกรรมการความเสี่ยงทั้งในระดับสำนักงานและ
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ
ถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง
ที่กำหนด  
 
๑.๒.๑๐. งานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

     (๑) กำหนดแผนงานการศึกษาข้อมูลและเกณฑ์
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือพันธ์กิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับมอบหมาย ในการดำเนินงาน
ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่มหาวิทยาลัยสี
เขียว ตามที่หน่วยงานอาคารสถานที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยฯ เพื ่อให้การดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๒) กำหนดแผนงานในการการดำเนินงานตาม
ตัวชี ้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ในการดำเนินงานดูแล บำรุงรักษา ซ่อม
บำรุงอาคารสถานที่ และแนวทางการพัฒนาอาคาร
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อใช้ในการควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน บรรลุเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ 

(๔) วางแผนงานจัดทำผลการดำเนินงานและ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเป็นประจำรอบไตรมาส
ต่อหัวหน้างาน  เพื ่อให้หัวหน้างานได้รับทราบถึง
ความคืบหน้าในการปฏิบัต ิงาน ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒.๑๑.งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ
ของหน่วยงาน 

(๑) วางแผนงานจัดทำการร่างเอกสารทางรา
การที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารและดำเนินงานของ
หน่วยงานอาคารสถานที่ อาทิเช่น บันทึกข้อความ 
รายงานการดำเนินงาน แนวนโยบาย การดำเนินการ
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เป็นต้น เพื ่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

(๒) วางแผนงานจัดพิมพ์และนำส่งเอกสารทาง
ราชการในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ
สารสนเทศออนไลน์ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-
Office) ซึ ่งเป็นระบบที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด เพื่อ

(๓) กำหนดแผนงานและวางแผนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของบุคลาการในหน่วยงานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ 
ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการดูแล 
บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และการพัฒนา
สิ ่งแวดล้อมเข้าสู ่มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื ่อให้การ
ดำเน ินงานเป ็นไปด้วยความเร ียบร ้อย ตรงตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด 

(๔) กำหนดแผนงานติดตามผลการดำเนินงาน
และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อตรวจสอบการ
ดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่ หากพบข้อบกพร่องในการดำเนินงานให้
แนะนำวิธีการแก้ไข เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไป
กรอบระยะเวลาที่กำหนดและส่งผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดน้ันๆ 
 
๑.๒.๑๑.งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ
ของหน่วยงาน 

(๑) กำหนดแผนงานในการจัดทำร่างเอกสารทาง
ราการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและดำเนินงานของ
หน่วยงานอาคารสถานที่ อาทิเช่น บันทึกข้อความ 
รายงานการดำเนินงาน แนวนโยบาย การดำเนินการ
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เป็นต้น เพื ่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้

(๒) กำหนดแผนงานเอกสารนำส่งทางราชการ
ของหน่วยงาน ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
ระบบสารสนเทศออนไลน์ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ 
(e-Office) ให ้ม ีความถ ูกต ้องตามหลักการเข ียน
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นำเสนอหัวหน้งานพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่ตั้งไว้  

(๓) วางแผนงานรับหนังสือราชการผ่านทางระบบ
สารสนเทศออนไลน์ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-
Office)  ในการร ับทราบข ้อม ูลข ่ าวสารและรับ
มอบหมายงานจากหัวหน้างาน  เพื ่อให้เก ิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

 
 

หนังสือราชการ มีรายละเอียดครบถ้วน และเป็นไป
ตามวัตถุประสงคข์องการดำเนินงาน 

 (๓) วางแผนงานรับหนังสือเอกสารทางราชการ
ของหน่วยงานและพิจารณาลงนามมอบหมายงานที่
เกี ่ยวข้องให้กับผู ้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อ
ทราบและดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไป 
 

๑.๓. ด้านการประสานงาน 
๑.๓.๑. งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

(๑) ประสานงานผู ้ร ับผิดชอบโครงการและ
เจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องในการเข้าสำรวจพื้นที่ตั ้งของ
โครงการ พื้นที่โดยรอบและรายละเอียดของพื้นที่ด้าน
ต่างๆ  เพ ื ่อเป ็นข ้อม ูลในการออกแบบก่อสร ้าง 
ปรับปรุง ต่อเติมหรือซ่อมแซม ก่อให้เก ิดความ
สอดคล้อง เหมาะสมกับพื ้นที่และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้อาคาร 

(๒) ประสานงานผู ้ร ับผิดชอบโครงการและ
เจ ้าหน ้าท ี ่ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง  ในการขอข ้อม ูลในการ
ดำเนินงานโครงการ รายละเอียด จุดประสงค์การใช้
ประโยชน์พื้นที่ ตลอดจนข้อจำกัดในการดำเนินงาน 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและให้การออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
สูงส ุดและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายในการ
ก่อสร้างอาคารสถานที่ 

 
 
 

๑.๓. ด้านการประสานงาน 
๑.๓.๑ งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

(๑) ประสานงานผ ู ้ ร ับผ ิดชอบโครงการและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำในการสำรวจ
พื้นที่ตั้งของโครงการ พื้นที่โดยรอบและรายละเอียด
ของพื้นที่ด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ และ
ตอบสนองความต้องการในการใช้พื ้นที ่ของผู ้ ใช้
โครงการ 

(๒) ประสานงานผ ู ้ ร ับผ ิดชอบโครงการและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำในการศึกษา
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง จุดประสงค์การใช้ประโยชน์
พื้นที่ ข้อจำกัดในการดำเนินงาน อาคารสิ่งปลูกสร้าง
เดิม ลักษณะรูปแบบของอาคาร โครงสร้างอาคารเดิม 
และบริบทโดยรอบ  เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางการ
ออกแบบอาคาร ปรับปรุง ต่อเติม ซ ่อมแซม ให้
สอดคล้อง เหมาะสมกับพ้ืนที่และสิ่งปลูกสร้างเดิม โดย
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับการใช้งานหรือความขัดแย้ง
กับบริบทเดิม และตอบสนองความต้องการในการใช้
งานของผู้ใช้ อาคารสถานที่ได้ดียิ่งขึ้น 
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๑.๓๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
   (๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน

ภายในหน่วยงาน ในการชี้แจ้งและให้รายละเอียด
ข้อมูลในการออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อ
เติม และซ่อมแซม ตามข้อมูลความต้องการของผู้ใช้
อาคาร เพื ่อให้การดำเนินการออกแบบเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
อาคาร  

    (๒) ชี้แจ้งและให้รายละเอียดงานออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมต่อผู้ใช้อาคารหรือผู้รับผิดชอบโครงการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพิจารณาแบบรูป
รายการร่วมกัน ว่าถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลความ
ต้องการใช้สอยของผู ้ใช้อาคารและครอบคลุมการ
แก้ปัญหาที่จะเกิดจากการใช้งานในอนาคต เพื่อให้
เกิดความเข้าใจร่วมกันและให้การดำเนินการออกแบบ
เป็นไปด้วยความราบรื่น และตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานอาคารอย่างแท้จริง 

  
 

๑.๓.๓. งานเขยีนแบบรปูรายการงานก่อสร้าง 
     (๑)  ประสานการทำงานร ่วมก ัน ระหว ่าง
ผู้ออกแบบและช่างเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม ใน
การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้แบบ
รูปรายการที่เป็นไปตามการออกแบบทางสถาปัตยก
รม 

(๒) ประสานการทำงานร ่วมก ันระหว ่าง
ผู ้ออกแบบ วิศวกรโครงการ และช่างเขียน ในการ
จัดทำแบบรูปรายการทางวิศวกรรม เพื่อให้ได้แบบรูป
รายการที่เป็นไปตามการออกแบบทางวิศวกรรม 

๑.๓.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
  (๑) ประสานงานร่วมกันระหว่างทีมงานภายใน

หน่วยงาน และให้คำแนะนำและให้ข้อคิดเห็นในการ
ออกแบบอาคารสิ ่งก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และ
ซ่อมแซม ตามข้อมูลความต้องการของผู ้ใช้อาคาร 
เพื ่อให้การดำเนินการออกแบบเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้อาคาร และได้
ประโยชนใ์นการใช้งานอาคารสูงสุด 

   (๒) ประสานงานผู ้ร ับผิดชอบโครงการและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อคิดเห็นในงานออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมต่อผู ้ใช้อาคารหรือผู ้ร ับผิดชอบ
โครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำ
แนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่งานออกแบบไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือขาดตกบกพร่องในรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและให้
งานออกแบบถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และตอบสนอง
ความต้องการให้การใช้งานอาคารและครอบคลุมการ
แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในอนาคต 

  
๑.๓.๓. งานเขยีนแบบรปูรายการงานก่อสร้าง 

  (๑) ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่าง
ผู้ออกแบบและช่างเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม ให้
คำแนะนำและให้ข้อคิดเห็น ในการจัดทำแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง เพื ่อให้ได้แบบรูปรายการที่
เป็นไปตามการออกแบบทางสถาปัตยกรม 

 (๒) ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่าง
ผู้ออกแบบ วิศวกรโครงการ และช่างเขียนแบบ ให้
คำแนะนำและให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำแบบรูป
รายการทางวิศวกรรม เพื ่อให้ได้แบบรูปรายการที่
เป็นไปตามการออกแบบทางวิศวกรรม 
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    (๓ )  ให ้ ร ายละ เอ ี ยดข ้อม ู ล ในการจ ั ดทำ

รายละเอียดงานก่อสร้าง และการกำหนดขอบเขตงาน
ก่อสร้างของผู้รับจ้าง (TOR=Terms of Reference) 
เพื ่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา ตรวจสอบ คัดเลือกคุณสมบัติของผู้รับจ้าง
งานก่อสร้างของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
และใช้เป็นข้อกำหนดในการควบคุมการดำเนินงาน
ก่อสร้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งานของโครงการก่อสร้างนั้นๆ 

 
๑.๓.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

    (๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน
ภายในหน ่วยงาน  ในการดำเน ินงานถอดแบบ 
ประมาณราคางานก่อสร้าง เพื ่อตรวจสอบความ
ถูกต้องในการจัดทำประมาณราคางานก่อสร้างและ
เป็นไปตามหลักเกณฑป์ระมาณราคาที่รัฐกำหนด 

 (๒) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน
ภายในหน่วยงาน ในการจัดทำรายละเอียดการแบ่ง
งวดงานและงวดเงินของโครงการก่อสร้าง เพื่อสร้าง
ความเข ้าใจร ่วมก ันในการวางแผนควบคุมการ
ดำเนินงานก่อสร้างโครงการในอนาคต 

 
 
 

๑.๓.๕.งานควบคุมงานก่อสร้าง 
    (๑) ประสานการทำงานร ่วมกันระหว่างผู้

ควบค ุมงาน กรรมการตรวจการจ ้าง  ผ ู ้ ร ับจ ้าง 
ตลอดจนเจ้าหน้าที ่พ ัสดุ  เพ ื ่อให้การดำเนินงาน
ก ่อสร ้างเป ็นไปตามแบบร ูปรายการ  แผนการ
ดำเนินงานก่อสร้างที่กำหนดไว้ และอยู่ภายใต้ระเบียบ

    (๓) คำแนะนำและให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำ
รายละเอียดงานก่อสร้าง และการกำหนดขอบเขตงาน
ก่อสร้างของผู้รับจ้าง (TOR=Terms of Reference) 
เพื ่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา ตรวจสอบ คัดเลือกคุณสมบัติของผู้รับจ้าง
งานก่อสร้างของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
และใช้เป็นข้อกำหนดในการควบคุมการดำเนินงาน
ก่อสร้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งานของโครงการก่อสร้างนั้นๆ 

 
๑.๓.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน
ภายในหน่วยงาน ให้คำแนะนำและให้ข้อคิดเห็นใน
การดำเนินงานถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง 
เพื ่อตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำประมาณ
ราคางานก่อสร้างและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ประมาณ
ราคาที่รัฐกำหนด 

 (๒) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน
ภายในหน่วยงาน ให้คำแนะนำและให้ข้อคิดเห็นใน
การจัดทำรายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงิน
ของโครงการก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันใน
การวางแผนควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ
ในอนาคต 
 
๑.๓.๕.งานควบคุมงานก่อสร้าง 

    (๑) ประสานการทำงานร ่วมกันระหว่างผู้
ควบค ุมงาน กรรมการตรวจการจ ้าง  ผ ู ้ ร ับจ ้าง 
ตลอดจนเจ ้าหน ้าท ี ่พ ัสด ุ  ให้คำแนะนำและให้
ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานก่อสร้าง เพื ่อให้การ
ดำเน ินงานก่อสร ้างเป ็นไปตามแบบรูปรายการ 
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ของงานพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
อาคาร  

(๒) ประสานการทำงานร ่วมกันระหว ่างผู้
ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ ้าง  ในการ
พิจารณาใช้วัสดุในงานก่อสร้างตามแบบรูปรายการ 
รายการประกอบแบบและรายละเอียดที่ระบุไว้ตาม
สัญญาจ้าง เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม
แบบรูปรายการที่กำหนด 

(๓) ชี้แจงและให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในงาน
ก่อสร้าง อาทิเช่น แบบรูปรายการ ขั ้นตอนวิธีการ
ก่อสร้าง ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ให้แก่
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที ่ถ ูกต้องร่วมกัน และในกรณีที ่พบปัญหา
ระหว่างการก่อสร้างจะได้นำไปสู่การหารือเพื่อหาทาง
แก้ปัญหาตอ่ไป 

(๔) ประสานการทำงานร ่วมกันระหว ่างผู้
ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ ้าง  ในการ
รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานก่อสร้าง ใน
รูปแบบรายงานบันทึกควบคุมงานรายวัน รายสัปดาห์ 
หรือรายงวด เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานก่อสร้าง 

(๕) ชี้แจงและให้รายละเอ ียดข้อม ูลที ่ เป็น
ประโยชน ์  ในการจ ัดทำเอกสารประกอบการ
ดำเนินงานก่อสร้าง อาทิเช่น รายงานปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างงานก่อสร้าง รายงานความคืบหน้าของงาน
ก่อสร้าง รายการปรับแก้ไขแบบรูปรายการกรณีเกิด
ปัญหาหน้างานหรือการจัดทำแบบขยายเพิ่มเติมใน
งานก่อสร้าง รายการปรับลดปรับเพิ่มงานก่อสร้าง 
เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง 

แผนการดำเนินงานก่อสร้างที ่กำหนดไว้ และอยู่
ภายใต้ระเบียบของงานพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อสร้างอาคาร  

(๒) ประสานการทำงานร ่วมกันระหว ่างผู้
ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง ให้คำแนะนำ
และให้ข ้อคิดเห็นในการพิจารณาใช้ว ัสดุในงาน
ก่อสร้างตามแบบรูปรายการ รายการประกอบแบบ
และรายละเอียดที่ระบุไว้ตามสัญญาจ้าง เพื่อให้ได้งาน
ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด 

(๓) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ควบคมุ
งาน กรรมการตรวจการจ้าง และผู้รับจ้างในกรณีที่เกิด
ข้อขัดข้องในการดำเนินงานก่อสร้าง จึงให้คำแนะนำ
และให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา เพื่อรับทราบ
ปัญหา และประชุมหารือแนวทาง ว ิธ ีการในการ
แก้ปัญหาร่วมกันให้ได้ข้อสรุปในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  

 (๔) ให้คำแนะนำและให้ข้อคิดเห็นในรายงาน
ความคืบหน้าของการดำเนินงานก่อสร้าง รายงาน
บันทึกควบคุมงานรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายงวด 
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทราบถึงความ
คืบหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างและควบคุมการ
ดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างที่
กำหนดไว ้

(๕) ให้คำแนะนำและให้ข้อคิดเห็น ในการจัดทำ
เอกสารประกอบการดำเนินงานก่อสร้าง อาทิเช่น 
รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างงานก่อสร้าง รายงาน
ความคืบหน้าของงานก่อสร้าง รายการปรับแก้ไขแบบ
รูปรายการกรณีเกิดปัญหาหน้างานหรือการจัดทำแบบ
ขยายเพิ่มเติมในงานก่อสร้าง รายการปรับลดปรับเพ่ิม
งานก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วย
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
ปลอดภัย และควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จตามสัญญาจ้าง 

 
๑.๓.๖. งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

 (๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าของ
กิจกรรมหรือโครงการ เพื่อทราบข้อมูล รายละเอียด
วัตถุประสงค์ ตลอดจนความต้องการเฉพาะของ
กิจกรรมหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
จัดตกแต่งสถานที่  

(๒) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน
ภายในหน่วยงาน ในการออกแบบการใช้พื้นที่ วางผัง
พื้นที่การจัดกิจกรรม การจัดตกแต่งสถานที่  ตามแต่
กิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนการประเมินงบประมาณใน
การดำเน ินการจ ัดตกแต ่งสถานท ี ่  เพ ื ่อให้การ
ดำเนินงานกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
วัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว ้

(๓) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมจัด
ตกแต่งสถานที่ เจ้าของกิจกรรมหรือโครงการ และ
เจ้าของสถานที่เพื่อให้การจัดตกแต่งสถานที่สมบูรณ์
เร ียบร ้อยตามท ี ่ออกแบบไว ้และแล ้วเสร ็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดปัญหาขัดข้องระหว่าง
การดำเนินงาน ต้องชี้แจงปัญหาและให้รายละเอียด
ต่อหัวหน้างานและเจ้าของกิจกรรมหรือโครงการนั้น 
เพื่อทราบและร่วมหารือแนวทางในการแก้ปัญหาให้
งานแล้วเสร็จลุล่วงด้วยดีตามกำหนด 

 (๔) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมจัด
ตกแต่งสถานที่ เจ้าของกิจกรรมหรือโครงการ และ
เจ้าของสถานที่ ในการจัดเก็บสถานที่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

ความถูกต้อง ปลอดภัย และควบคุมการดำเนินงาน
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 

  
๑.๓.๖. งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

 (๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าของ
กิจกรรมหรือโครงการ เพื่อทราบข้อมูล รายละเอียด
วัตถุประสงค์ ตลอดจนความต้องการเฉพาะของ
กิจกรรมหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
จัดตกแต่งสถานที่ และให้คำแนะนำแนวทางในการ
ดำเนินงานจัดตกแต่งสถานที ่ เพื ่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ 

 (๒) ให้คำแนะนำและให้ข ้อค ิดเห ็น  การ
ออกแบบการใช้พื้นที่ วางผังพื้นที่การจัดกิจกรรม การ
จัดตกแต่งสถานที่ ตามแต่กิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนการ
ประเมินงบประมาณในการดำเนินการจัดตกแต่ง
สถานท ี ่  เพ ื ่ อให ้การดำเน ินง านก ิจกรรม ของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว ้

(๓) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมจัด
ตกแต่งสถานที่ เจ้าของกิจกรรมหรือโครงการ และ
เจ้าของสถานที่เพื่อให้การจัดตกแต่งสถานที่สมบูรณ์
เร ียบร ้อยตามท ี ่ออกแบบไว ้และแล ้วเสร ็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดปัญหาขัดข้องระหว่าง
การดำเนินงาน จึงให้คำแนะนำและให้ข้อคิดเห็นใน
การแก้ปัญหาต่อทีมจัดตกแต่งสถานที่และเจ้าของ
กิจกรรมหรือโครงการนั้น เพื่อร่วมหารือให้ได้ข้อสรุป
แนวทางในการแก้ปัญหาให้งานแล้วเสร็จลุล่วงด้วยดี
ตามกำหนด 

 (๔) ให้คำแนะนำและให้ข ้อคิดเห็นในการ
จัดเก็บสถานที่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
ในการตกแต่งสถานที่ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือ
โครงการ เพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้พร้อมใช้งานดังเดิม 

 
๑.๓.๗.งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 
     (๑) ประสานงานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่
ต ้องการของบประมาณแผ ่นด ินด ้านท ี ่ด ินและ
สิ ่งก ่อสร้าง งานก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และ
ซ่อมแซมอาคารและสถานที่ เพื่อทราบความต้องการ
ของผู้ใช้งานและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ
จัดทำคำของบประมาณและใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ออกแบบ 

   (๓) ชี้แจงและให้รายละเอียดข้อมูลที่จัดทำเป็นที่
แล ้วเสร ็จต่อหัวหน้างาน เพ ื ่อให้ห ัวหน้างานได้
พ ิ จ า รณาต ร ว จส อ บแ ล ะ น ำ เ ส น อ ข ้ อ ม ู ล ต่ อ
มหาวิทยาลัยฯ ในขั้นตอนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓.๘. งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) ประสานงานกับบุคลากรภายนอกหน่วยงาน
(เจ้าหน้าที ่พัสดุ)ในการขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 

ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อคืนสภาพ
พื้นที่ให้พร้อมใช้งานดังเดิม 

 
๑.๓.๗.งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 

   (๑) ประสานงานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ที ่ต ้องการของบประมาณแผ่นดินด้านที ่ด ินและ
สิ่งก่อสร้าง และให้คำแนะนำและให้ข้อคิดเห็นการ
จัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานจัดทำคำขอ
งบประมาณ 
       (๒) ) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานภายในหน่วยงาน ในการจัดทำข้อมูลความ
ต้องการคำของบประมาณก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม 
และซ่อมแซมอาคารและสถานที่ของหน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย เพื ่อร ับทราบโครงการโดย
ภาพรวมและให้การดำเนินงานจัดทำคำขอโครงการ
ต่างๆภายในปีงบประมาณนั ้นๆมีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

     (๔) ให้คำแนะนำและให้ข้อคิดเห็นในการ
ประช ุมช ี ้ แจงคำของบประมาณด ้านท ี ่ด ินและ
สิ่งก่อสร้างทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัยฯ 
และการนำเสนอต ่อคณะกรรมการการจ ัดสรร
งบประมาณของรัฐ สำนักงบประมาณ 
 
๑.๓.๘. งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 

 (๑)  ประสานงานระหว ่างท ีมงานภายใน
หน่วยงานในการรวบรวมเอกสารที ่จำเป็นในการ
คำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค ่าK) และให้
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
เอกสารที ่จำเป็น เพื ่อใช้ประกอบการคำนวณเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)  

(๒) ติดต่อประสานงานกับบุคลากรจากทาง
สำนักงบประมาณ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการ
คำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ก่อนการ
นำเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯพิจารณา 
 
 
 
 
๑.๓.๙.งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง 
      (๑)  ประสานงานก ับบ ุคลากรผ ู ้ ม ีความรู้
ความสามารถในการให้ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน
งานประก ันค ุณภาพการศ ึกษาด ้านความเส ี ่ยง 
ประจำปีงบประมาณ เพื่อทำให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพด้านความ
เสี่ยง 

      (๒) ประสานการทำงานร่วมกันประชุมหารือ 
ค้นหาความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 
และประเม ินความเส ี ่ยงท ี ่พบ เพ ื ่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการความเสี ่ยงเพื ่อพิจารณาและระบุ
ประเด็นความเสี่ยงในระดับสำนักงาน 

      (๓) ประสานการทำงานร่วมกันจัดทำแผน
ความเสี่ยง ตามประเด็นความเสี่ยงที่ได้รวบรวมและ
ให้คะแนนประเด็นความเสี่ยง ตลอดจนหารือวิธีการ
จัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินความ
เสี ่ยงทั้งในระดับสำนักงานและระดับมหาวิทยาลัย 
และเพื่อให้ทราบถึงวิธีการในการดำเนินงานควบคุม
ความเสี่ยงต่อไป 

ข้อแนะนำในการเลือกใช้ส ูตรในการคำนวณเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เพื่อให้ไดข้้อมูลที่ถูกต้อง
ในการดำเนินงานการคำนวณเง ินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่าK)   

(๓) ให้คำแนะนำการคำนวณเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
คำนวณที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง
(ค่า K )ที ่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่ทาง
ราชการกำหนดไว้ 
 
๑.๓.๙.งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง 

(๑) ประสานงานและให้คำแนะนำเบื้องต้นใน
การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินงานประกัน
ค ุณภาพการศ ึกษาด ้านความเส ี ่ยง ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อทำให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพด้านความ
เสี่ยง 

      (๒)  ประสานการทำงานร ่วมก ันภายใน
หน่วยงาน และให้ข้อคิดเห็น เพื่อสรุปประเด็นความ
เสี่ยงจากการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการความเสี ่ยงเพื่อพิจารณาและระบุ
ประเด็นความเสี่ยงในระดับสำนักงาน 

      (๓) ประสานการทำงานร ่วมก ันและให้
ข ้อเสนอแนะในการจัดทำแผนความเสี ่ยงระดับ
สำนักงาน ตามประเด็นความเสี่ยงที่ได้รวบรวมและให้
คะแนนประเด็นความเสี ่ยง เพื ่อทราบข้อมูลในการ
ประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับสำนักงานและระดับ
มหาวิทยาลัย  

(๔) ประสานการทำงานร ่วมก ันและให้
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานควบคุมความเสี่ยงตาม
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
(๔)  ประสานการทำงานร ่วมก ัน ในการ

ดำเนินงานควบคุมความเสี ่ยงตามแผนการจัดการ
ความเส ี ่ ยง  ท ั ้ ง ในระด ับสำน ักงานและระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแง่
โอกาสและผลกระทบ 

 
๑.๓.๑๐. งานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

    (๑) ประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อทราบ
ข ้อม ูลและเกณฑ ์การดำเน ินงานต ัวช ี ้ ว ั ดตาม
ยุทธศาสตร์หรือพันธ์กิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับ
มอบหมาย   

(๒ )ประสานการทำงานร ่วมก ันภายใน
หน ่วยงาน ในการดำเน ินงานตามต ัวช ี ้ ว ัดของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื ่อทราบและร่วมหาแนวทางการ
ดำเนินงานดูแล บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 
และแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว 

(๓) ประสานการทำงานร่วมกันภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด 

(๔ )  ช ี ้ แจงและให ้ รายละ เอ ี ยดผลการ
ดำเนินงานและรายงานสรุปผลการดำเนินงานเป็น
ประจำรอบไตรมาสต่อหัวหน้างาน  เพื่อให้หัวหน้างาน
ได ้ร ับทราบถ ึงความค ืบหน ้าในการปฏ ิบ ัต ิ งาน 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ดำเน ินงานเพื ่อหาแนวทางในการแก้ไข พ ัฒนา 
ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

 

แผนการจัดการความเสี่ยง ทั้งในระดับสำนักงานและ
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อความเข้าใจร่วมกันในการลด
โอกาสของความสูญเสียทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบ 
 
 
 
๑.๓.๑๐. งานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

  (๑) ประสานงานและให้ข้อคิดเห็นระหว่าง
หน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในเกณฑ์และ
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือพันธ์กิจ
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ไดร้ับมอบหมาย   

(๒)ประสานการทำงานร่วมกันภายในหน่วยงาน 
และให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมหาแนวทางการดำเนินงาน
ดูแล บำรุงร ักษา ซ่อมบำรุงอาคารสถานที ่ และ
แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสี
เขียว 

(๓ )  ประสานการทำงานร ่ วมก ัน และให้
ข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ใน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ
กำหนด 

(๔) ให้คำแนะนำและให้ข้อคิดเห็นจากผลการ
ดำเนินงานและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปกรอบระยะเวลาที่กำหนดและ
ส่งผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายของตัวชี้วัดน้ันๆ 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
๑.๓.๑๑.งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ
ของหน่วยงาน 

(๑) ประสานงานบุคลากรภายในหน่วยงานใน
การจัดทำร่างเอกสารทางราการที่เกี ่ยวข้องกับการ
บริหารและดำเนินงานของหน่วยงานอาคารสถานที่ 
เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำหนังสือและ
เอกสารทางราชการ 

 (๒) ประสานงานบุคลากรภายนอกหน่วยงานใน
การรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ เพื่อให้
ทราบข้อมูลและรายละเอียดภายในหนังสือเอกสาร
ทางราชการ  

  

๑.๓.๑๑.งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ
ของหน่วยงาน 

(๑) ให้คำแนะนำในการจัดทำร่างเอกสารทาง  
ราการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและดำเนินงานของ
หน่วยงานอาคารสถานที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
ด้วยความเร ียบร ้อย ม ีประสิทธ ิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

(๒) ประสานงานและให้คำแนะนำบุคลากร
ภายนอกหน่วยงานในการรับ-ส่งหนังสือและเอกสาร
ทางราชการ เพื ่อให้ทราบข้อมูลและรายละเอียด
ภายในหนังสือเอกสารทางราชการ  

๑.๔. ด้านการการวางแผน 
๑.๔.๑. งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

(๑) จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานจากการสำรวจพื้นที่ตั้ง
ของโครงการ พื้นที่โดยรอบและรายละเอียดของพื้นที่
ด้านต่างๆ  อาทิ แนวเขตที่ดิน ที่ตั ้งของอาคาร สิ่ง
ปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม ค่าความต่างระดับพื้นที่ ตำแหน่ง
ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง ทางน้ำธรรมชาติ ระบบ
สุขาภิบาล เส ้นทางระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า และ
ระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  เพื่อเป็นข้อมูลใน
การออกแบบก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมหรือซ่อมแซม 
ก่อให้เกิดความสอดคล้อง เหมาะสมกับพื ้นที ่และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อาคาร 

(๒) จัดเก ็บข้อม ูลรายละเอียดที ่ เก ี ่ยวข ้อง 
จุดประสงค์การใช้ประโยชน์พื ้นที ่ ข้อจำกัดในการ
ดำเนินงาน อาทิ วงเง ินงบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินงาน ตลอดจนรายละเอียดข้อกำหนดกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร เช่น พระราชบัญญัติ

๑.๔. ด้านการการวางแผน 
๑.๔.๑ งานสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

(๑) ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการสำรวจ
พื้นที่ตั้งของโครงการ พื้นที่โดยรอบและรายละเอียด
ของพื้นที่ด้านต่างๆ แก่ทีมงานสำรวจ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการดำเนินงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ และตอบสนองความต้องการในการ
ใช้พื้นที่ของผู้ใช้โครงการ 

(๒) ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการศึกษา
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง จุดประสงค์การใช้ประโยชน์
พื้นที่ ข้อจำกัดในการดำเนินงาน อาคารสิ่งปลูกสร้าง
เดิม ลักษณะรูปแบบของอาคาร โครงสร้างอาคารเดิม 
และบริบทโดยรอบ  เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางการ
ออกแบบอาคาร ปรับปรุง ต่อเติม ซ ่อมแซม ให้
สอดคล้อง เหมาะสมกับพ้ืนที่และสิ่งปลูกสร้างเดิม โดย
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับการใช้งานหรือความขัดแย้ง
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
ควบคุมอาคาร กฎหระทรวงที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับงาน
ออกแบบ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง
กำหนดบร ิ เ วณห ้ ามก ่ อสร ้ า ง  ด ั ดแปลง  หรื อ
เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในพื ้นที ่บางที ่ในท้องถิ ่นจังหวัดตาม
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการก่อสร้าง
ในพื้นที ่รัศมีของพื ้นที ่ประวัติศาสตร์  เพื ่อให้งาน
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ใช้งานสูงสุดและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายในการ
ก่อสร้างอาคารสถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๑.๔.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
   (๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่และ

ถ่ายทอดความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง 
ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม ตามข้อมูลความ
ต้องการของผู้ใช้อาคาร เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความรู้
ความเข้าใจให้พื้นฐานงานสถาปัตยกรรมและให้การ

กับบริบทเดิม และตอบสนองความต้องการในการใช้
งานของผู้ใช้ อาคารสถานที่ได้ดียิ่งขึ้น 

   (๓) ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางและถ่ายทอด
ความรู้  การสำรวจและตรวจสอบข ้อม ูลสภาพ
สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ภายในและภายนอก
อาคาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนด แนวทางในการ
จัดวางผังพื้นที่ใช้สอยของอาคาร ให้เป็นไปตามสภาวะ
น่าอยู่สบายและปลอดภัย โดยคำนึงถึงการใช้พลังงาน
เพื ่อให้สอดคล้องกับสภาพสิ ่งแวดล้อมและสภาพ
อากาศในปัจจุบัน  

(๔) จัดทำเอกสารทางวิชาการข้อกำหนดกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร เช่น พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
และการควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติการผังเมือง 
รวมไปถึงพระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้งานออกแบบงานก่อสร้าง ปรับปรุง 
ต ่อเติม ซ ่อมแซมอาคาร ถ ูกต ้องตามข ้อกำหนด
กฎหมายในการก่อสร้างอาคาร 

(๕) การรวบรวมและพัฒนาข้อมูล ความรู ้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม และ
นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน กำกับติดตาม และควบคุม
การทำงาน เพื ่อให้การทำงานมีความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๑.๔.๒ งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
  (๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่และถ่ายทอด

ความรู้ทางสถาปัตยกรรม แก่เจ้าของโครงการและผ็ใช้
งานอาคาร ทั้งอาคารสิ่งปลูกสร้างใหม่ ปรับปรุง ต่อ
เติม และซ่อมแซม เพื่อให้การออกแบบตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้อาคารและได้ประโยชน์ในการใช้งาน
อาคารสูงสุด 
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้อาคาร
ตอบสนองต่อการใช้งานสูงสุด  

    (๒) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่และ
ถ่ายทอดความรู้ ทางสถาปัตยกรมมด้านการออกแบบ
วางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื ้นที ่ กลุ่ม
อาคาร ชุมชนและเมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน การ
จัดการพื้นที่ใช้สอยระหว่างอาคาร เพื่อให้ผู้รับบริการ
เกิดความรู้ความเข้าใจในงานออกแบบสภาพแวดล้อม
ให้มีสภาวะแวดล้อมที่น่าอยู่ และปลอดภัย ทั้งยังช่วย
ลดการใช้พลังงานได้อีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๔.๓. งานเขยีนแบบรปูรายการงานก่อสร้าง 
     (๑) ให้คำแนะนำเบื ้องต้น ในการเขียนแบบ
อาคารสิ ่งปลูกสร้าง งานปรับปร ุง  ต ่อเต ิม และ
ซ่อมแซม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายการประมาณ
ราคาและรายละเอียดงานก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป 

(๒) ให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ การเขียน
และการอ่านแบบรูปรายการทางสถาปัตยกรรม อาทิ
เช่น แบบผังบริเวณ แบบแปลน แบบรูปด้าน แบบรูป
ตัด แบบผังหลังคา แบบขยายห้องน้ำ เป็นต้น เพื่อให้
ผู้รับบริการเกิดความรู้ความเข้าใจในแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม 

   (๒) ชี้แจงข้อมูล ใหค้ำแนะนำและใหค้ำปรึกษา
แก่เจ ้าของโครงการในการนำเสนอแบบร่างงาน
สถาปัตยกรรม ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้
สอยพื้นที ่ตามความต้องการของผู ้ใช้อาคารหรือไม่ 
เพื ่อให้งานออกแบบถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และ
ตอบสนองความต้องการให้การใช้งานอาคารและ
ครอบคลุมการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานใน
อนาคต 

 (๓) จัดทำข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลการจัดวาง
ผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ กลุ่มอาคาร 
ชุมชนและเมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน การจัดการ
พื้นที่ใช้สอยระหว่างอาคาร  เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้
ประโยชน์พื้นที่ ทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน 

 (๕) ให้บริการวิชาการ การฝึกอบรม ถ่ายทอด
ความรู้ แก่ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติการด้านการออกแบบบ
ทางสถาปัตยกรรม 

 
๑.๔.๓. งานเขยีนแบบรปูรายการงานก่อสร้าง 

  (๑) ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้วิธีการใน
การเขียนแบบงานก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและ
ซ่อมแซม ตามหลักการเข ียนแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง เพื่อให้การเขียนแบบถูกต้อง และเป็นไปตาม
หลักวิชาช่าง  

(๒) ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้การเขียน
และการอ่านแบบรูปรายการทางสถาปัตยกรรม อาทิ
เช่น แบบผังบริเวณ แบบแปลน แบบรูปด้าน แบบรูป
ตัด แบบผังหลังคา แบบขยายห้องน้ำ เป็นต้น ให้
ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้
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     (๓ )  ให ้คำแนะนำเบ ื ้ องต ้น  การจ ัดทำ

รายละเอียดงานก่อสร้าง และการกำหนดขอบเขตงาน
ก่อสร้างของผู้รับจ้าง (TOR=Terms of Reference) 
อาทิเช่น คุณลักษณะของผู้รับจ้าง วิธีการก่อสร้าง 
คุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ระยะเวลาใน
การดำเนินการก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณา ตรวจสอบ คัดเลือกคุณสมบัติของผู้
รับจ้างงานก่อสร้างของคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา และใช ้ เป ็นข ้อกำหนดในการควบค ุมการ
ดำเนินงานก่อสร้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานของโครงการก่อสร้าง 

 
 
 
 

๑.๔.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 
    (๑) ให้คำแนะนำ ในการถอดแบบรายการงาน

ก ่อสร ้าง ปร ับปร ุง ต ่อเต ิมและซ ่อมแซม งาน
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในด้านปริมาณวัสดุที่ใช้
ในงานก่อสร้าง โดยใช้แบบฟอร์มการประมาณราคา 
ปร.๑ – ปร.๓ ในการประมาณราคางานก่อสร้าง 
เพื ่อให้ได ้มาซึ ่งปร ิมาณวัสดุท ี ่ ใช ้ในขั ้นตอนการ
ดำเนินการก่อสร้างครบทุกขั้นตอน 

(๒) ให้คำแนะนำ ประมาณราคางานก่อสร้าง ใน
การจ ัดทำค ่าว ัสด ุ  ค ่าแรงในการก ่อสร ้าง ตาม
แบบฟอร์มการประมาณราคา ปร.๔ เพื่อให้ได้มาถึงค่า
วัสดุและค่าแรงจริงที่ใช้ในการก่อสร้าง หลังจากนั้นจึง
นำผลรวมของราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรง มาคูณกับ
ค ่า ส ัดส ่วนของค ่างานต ้นท ุนและค ่าใช ้จ ่ายใน
ดำเน ินงานก ่อสร ้ าง (Factor F)  ในแบบฟอร์ม

ผู้รับบริการเกิดความรู้ความเข้าใจในแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและสามารถเขียนแบบ
ได้อย่างถูกต้องสามารถนำไปใช้คำนวณประมาณราคา
งานก่อสร้าง ในขั้นตอนต่อไป  

 (๓) ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้  การ
จัดทำรายละเอียดงานก่อสร ้าง  และการกำหนด
ขอบเขตงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง (TOR=Terms of 
Reference) สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้รับจ้างงานก่อสร้างของคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับโครงการนั้นๆและยังใช้เป็นแนวทางใน
การควบคุมการดำเนินงานก่อสร้าง ของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานของโครงการก่อสร้าง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๑.๔.๔ งานประมาณราคางานก่อสร้าง 

(๑) ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้การถอด
แบบงานก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม งาน
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในด้านปริมาณวัสดุที่ใช้
ในงานก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มการประมาณราคา ปร.
๑ – ปร.๓  เพื่อให้การคำนวณปริมาณวัสดุที ่ใช้ใน
ขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างทุกขั้นตอน มีความถูก
ต้องและครบถ้วน  

(๒) ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้การจัดทำ
รายการประมาณราคางานก่อสร้าง โดยตรวจสอบ
ราคาค่าวัสดุ ราคาค่าแรง ให้เป็นไปตามราคากลาง
งานก่อสร้างที่ภาครัฐกำหนด และอ้างอิงราคากลาง
จากราคาพาณิชย์จังหวัด หากมีส่วนเนื ้องานที่ ไม่
ปรากฏราคากลางของราคาพาณิชย์จังหวัดนั้นจะต้อง
ใช้ราคาจากจังหวัดใกล้เคียงทดแทน และในส่วนของ
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ประมาณราคา ปร.๕ เพื ่อให้ได้มาซึ ่งผลรวมราคา
ต้นทุนการก่อสร้างและค่าดำเนินการก่อสร้าง จากนั้น
จึงสรุปงานประมาณราคางานก่อสร้างอีกครั้งทั้งสิ้น 
ในแบบฟอร์มประมาณราคา ปร.๖ เพื่อนำรายการ
ประมาณราคาในแบบฟอร์ม ปร.๔ ปร.๕ และปร.๖ 
มาใช้ในการจัดหาผู้รับจ้างในการดำเนินงานก่อสร้าง
อาคาร   

(๓) ให้คำแนะนำ การจัดทำรายละเอียดการแบ่ง
งวดงานและงวดเงินของโครงการก่อสร้าง โดยกำหนด
ระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมดและแบ่งรายละเอียด
การดำเนินการก่อสร้างออกเป็นงวดๆตามเนื้องานซึ่ง
สอดคล้องกับระยะเวลาการทำงานในแต่ละงวด ซึ่ง
การกำหนดรายละเอียดงวดงานนี ้จะต้องเป็นไป
ตามลำดับขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อให้ควบคุมการ
ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและ
แผนการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย 

 
๑.๔.๕.งานควบคุมงานก่อสร้าง 

    (๑) ให้คำแนะนำ การควบคุมการก่อสร้าง 
ปรับปรุงต่อเติม และซ่อมแซม อาคารสถานที่ ให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการและแผนการดำเนินงาน
ก่อสร้างที่กำหนดไว้ โดยอาศัยหลักวิชาช่างและอยู่
ภายใต้ระเบียบของงานพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ภาครัฐในการดำเนินโครงการก่อสร้าง 

(๒) ให้คำแนะนำ การควบคุมการใช้วัสดุและ
อุปกรณ์ในงานก่อสร้างตามแบบรูปรายการ รายการ
ประกอบแบบและรายละเอียดที่ระบุไว้ตามสัญญาจ้าง 
เพื ่อให้ได้งานที ่มีคุณภาพและเป็นไปตามแบบรูป
รายการที่กำหนด 

ค่าดำเนินงานก่อสร้าง (Factor F) ต้องเป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู ้กำหนด 
เพื่อให้การดำเนินงานกำหนดราคากลางถูกต้องตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานราชการ และนำมา
เป็นราคากลางในการจัดหาผู้รับจ้างในการดำเนินงาน
ก่อสร้างต่อไป 

(๓) ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้การจัดทำ
รายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงินของโครงการ
ก่อสร้าง โดยให้งวดงานและระยะเวลาดำเนินการ
ก่อสร้างมีความถูกต้องตามลำดับขั ้นตอน วิธีการ
ก่อสร้าง และสัมพันธ์กับงวดเงินในการเบิกจ่าย เมื่อผู้
รับจ้างขอส่งงวดงานภายหลังการดำเนินงานแล้วเสร็จ
ในแต่ละงวด เพื ่อให้การเบิกจ่ายเง ินเป็นไปตาม
แผนงานก ่ อสร ้ า งและ แผนการจ ่ า ย เ ง ิ น ขอ ง
มหาวิทยาลัย  

 
 

๑.๔.๕.งานควบคุมงานก่อสร้าง 
 (๑) ให ้คำปร ึกษา แนะนำ เผยแพร ่และ

ถ่ายทอดความรู้การควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงต่อ
เติม และซ่อมแซม อาคารสถานที่ให้เป็นไปตามแบบ
รูปรายการและแผนการดำเนินงานก่อสร้างที่กำหนด
ไว้ โดยอาศัยหลักวิชาช่างและอยู่ภายใต้ระเบียบของ
งานพัสดุและกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการก่อสร้าง
อาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐในการ
ดำเนินโครงการก่อสร้าง 

(๒) ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ในการ
เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม
แบบร ู ป ร ายการ  ร ายการประกอบแบบและ
รายละเอียดที ่ระบุไว้ตามสัญญาจ้าง โดดคำนึงถึง



42 

 

 

 

ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
(๓) ให้คำแนะนำและให้บริการข้อมูล ชี้แจงและ

อธิบายเนื้อหารายละเอียดที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง 
อาทิเช่น แบบรูปรายการ ขั ้นตอนวิธีการก่อสร้าง 
ป ัญหาท ี ่ เก ิดข ึ ้ นระหว ่ างการก ่อสร ้ าง  ให ้แก่
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที ่ถ ูกต้องร่วมกัน และในกรณีที ่พบปัญหา
ระหว่างการก่อสร้างจะได้นำไปสู่การหารือเพื่อหาทาง
แก้ปัญหาต่อไป 

(๔) ให้คำแนะนำขั้นตอนการจัดทำรายงานความ
คืบหน้าของการดำเนินงานก่อสร ้าง ในร ูปแบบ
รายงานบันทึกควบคุมงานรายวัน รายสัปดาห์ หรือ
รายงวด เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานก่อสร้าง 

(๕) ให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบ
ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง อาทิเช่น รายงาน
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างงานก่อสร้าง รายงานความ
คืบหน้าของงานก่อสร้าง รายการปรับแก้ไขแบบรูป
รายการกรณีเกิดปัญหาหน้างานหรือการจัดทำแบบ
ขยายเพิ่มเติมในงานก่อสร้าง รายการปรับลดปรับเพ่ิม
งานก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไป
ด ้วยความถ ูกต ้อง ปลอดภ ัย และควบค ุมการ
ดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 

(๖) ให้คำแนะนำการดูแลความปลอดภัยและ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง  
เพื่อรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและลดความเสี่ยง
ในการเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

 
 

คุณภาพและอายุการใช้งาน รวมไปถึงการบำรุงรักษา
วัสดุนั ้นๆ เพื ่อให้ได้งานที ่มีคุณภาพและคุ ้มค่ากับ
งบประมาณในการก่อสร้างและเป็นไปตามแบบรูป
รายการที่กำหนด 

(๓) ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ด้านงาน
ก่อสร้าง หากเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการดำเนินงาน
ก่อสร้าง วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา โดยชี้แจงกับผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ให้ร ับทราบปัญหา หารือร่วมกัน และหา
ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา เพื่อการดำเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องตามแบบรูปรายการ เกิดประโยชน์ในการใช้
งานสูงสุด และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของภาครัฐ 

(๔) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้การรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน
ก่อสร้าง จากบันทึกควบคุมงานรายวัน รายสัปดาห์ 
หรือรายงวด และสรุปความคืบหน้างานก่อสร้าง ว่า
เป ็นไปตามการดำเนินงานก่อสร ้างหร ือไม ่ เพื่อ
นำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทราบ 

(๕) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้การจ ัดทำเอกสารประกอบระหว ่างการ
ดำเนินงานก่อสร้าง อาทิเช่น รายงานปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างงานก่อสร้าง รายงานความคืบหน้าของงาน
ก่อสร้าง รายการปรับแก้ไขแบบรูปรายการกรณีเกิด
ปัญหาหน้างานหรือการจัดทำแบบขยายเพิ่มเติมใน
งานก่อสร้าง รายการปรับลดปรับเพิ่มงานก่อสร้าง 
โดยให้อยู่ภายใต้ระเบียบของงานพัสดุและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ปลอดภัย และควบคุมการดำเนินงาน
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง  
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๑.๔.๖. งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

 (๑) ให้คำแนะนำการศึกษาข้อมูล รายละเอียด
วัตถุประสงค์ ตลอดจนความต้องการเฉพาะของ
กิจกรรมหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
จัดตกแต่งสถานที่ เพื่อให้การจัดตกแต่งสถานที่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานและถูกต้องเหมาะสม
กับกิจกรรมโครงการนั้นๆ 

(๒) ให้คำแนะนำการออกแบบการใช้พื้นที่ วาง
ผังพืน้ที่การจัดกิจกรรม การจัดตกแต่งสถานที่ ตามแต่
กิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนการประเมินงบประมาณใน
การดำเน ินการจ ัดตกแต ่งสถานท ี ่  เพ ื ่อให้การ
ดำเนินงานกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
วัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว ้

(๓) ให้คำแนะนำในการเตรียมการในการจัด
สถานที่ ทั้งในด้านการจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมในการ
เข้าถึงพื ้นที ่ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
ตกแต่ง วางแผนการใช้วงเงินงบประมาณ การกำหนด
ระยะเวลาในการจัดตกแต่ง ตลอดจนการวางแผน
กำลังคนในการจัดสถานที ่ เพื ่อให้การจัดตกแต่ง
สถานที่สมบูรณ์เรียบร้อยตามที่ออกแบบไว้และแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

(๖) กำหนดนโยบายการดูแลความปลอดภัยและ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง 
เพื่อรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและลดความเสี่ยง
ในการเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

 
๑.๔.๖. งานจัดประดับตกแต่งสถานที่กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

 (๑) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้การจัดตกแต่งสถานที่กิจกรรมหรือโครงการที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัด
ตกแต่งสถานที่ ทั้งในด้านวัตถุประสงค์ รายละเอียด 
ความต้องการ ตลอดจนระยะเวลาในการจัดำเนินงาน  
วงเง ินงบประมาณและข ้อจำก ัดต ่างๆ และให้
คำแนะนำ แนวทางในการดำเนินงานจัดตกแต่ง
สถานที่ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ 

 (๒) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้การออกแบบการใช้พื้นที่ วางผังพื้นที่การจัด
กิจกรรม การจัดตกแต่งสถานที่ ตามแต่กิจกรรมนั้นๆ 
ตลอดจนการประเมินงบประมาณในการดำเนินการจัด
ตกแต่งสถานที่ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรม ของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว ้

(๓) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้การจัดตกแต่งสถานที่ ทั้งในด้านการจัดเตรียม
พื้นที่ให้พร้อมในการเข้าถึงพื้นที่ การจัดเตรียมวัสดุ
อ ุปกรณ์ในการจัดตกแต่ง วางแผนการใช้วงเงิน
งบประมาณ การกำหนดระยะเวลาในการจัดตกแต่ง 
ตลอดจนการวางแผนกำลังคนในการจัดสถานที่  
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 (๔) ให้คำแนะนำการจัดตกแต่งสถานที่ โดยยึด

ตามรูปแบบที่ออกแบบและได้รับความเห็นชอบจาก
เจ้าของกิจกรรมหรือโครงการแล้วและเป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ เพื่อให้การจัดตกแต่งสถานที่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ และหากเกิดปัญหาขัดข้อง
ระหว่างการดำเนินงาน จักต้องแจ้งหัวหน้างาน 
เจ้าของกิจกรรมหรือโครงการนั้น เพื่อทราบและร่วม
หารือแนวทางในการแก้ปัญหาให้งานแล้วเสร็จลุล่วง
ด้วยดีตามกำหนด 

(๕) ให้คำแนะนำดูแลและจัดเก็บสถานที่วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่ภายหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมหรือโครงการ เพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้พร้อมใช้
งานดังเดิม 

 
 
 

๑.๔.๗.งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 
     (๑) รวมรวบและจัดเก็บข้อมูลความต้องการคำ
ของบประมาณก่อสร ้าง ปร ับปร ุง ต ่อเต ิม และ
ซ่อมแซมอาคารและสถานที่ของหน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ
คำของบประมาณและใช ้ เป ็นฐานข ้อม ูลในการ
ออกแบบ 

   (๒) ให ้คำแนะนำเบ ื ้องต ้นการจ ัดทำคำขอ
งบประมาณแผ่นดินด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การสรุป
ข้อมูล เนื้อหารายละเอียด ความสำคัญของโครงการ 
และเรียบเรียงข้อมูลแต่ละโครงการลงในเอกสารตาม
แบบฟอร์มเอกสารหมาย ๘ และเอกสารหมายเลข 
๘.๑  เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดส่งคำขอ

เพื่อให้การจัดตกแต่งสถานที่สมบูรณ์เรียบร้อยตามที่
ออกแบบไว้และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

 (๔) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้การจัดตกแต่งสถานที่ โดยยึดตามรูปแบบที่
ออกแบบและได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของกิจกรรม
หรือโครงการแล้วและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
เพื่อให้การจัดตกแต่งสถานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที ่ต ั ้งไว้ และหากทราบถึงปัญหาขัดข้องที ่เก ิดขึ้น
ระหว่างการดำเนินงาน ให้แนะนำแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อทราบและดำเนินการ
แก้ไข ให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

(๕) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้การจัดเก็บสถานที่วัสดุอุปกรณ์ที ่ใช้ในการ
ตกแต่งสถานที่ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือโครงการ 
เพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้พร้อมใช้งานดังเดิม 

 
๑.๔.๗.งานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินด้านที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 

    (๑) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้การจัดทำข้อมูลคำของบประมาณด้านที ่ดิน
ส ิ ่งก ่อสร ้าง กำหนดปฏิท ินการดำเน ินงาน ช ่วง
ระยะเวลาในการดำเนินงาน การจัดเก็บข้อมูลและ
เรียบเรียงข้อมูล เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนคำ
ของบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
       (๒) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้การจ ัดทำข ้ อม ู ลความต ้องการคำขอ
งบประมาณก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม
อาคารและสถานที่ ของหน ่วยงานต ่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยฯ และจัดลำดับความสำคัญของแต่ละ
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งบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
ฯต่อสำนักงบประมาณ 

   (๓) รายงานและจัดเก็บข้อมูลคำของบประมาณ
แผ่นดินด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จัดทำเป็นที่แล้ว
เสร็จต่อหัวหน้างาน เพื่อให้หัวหน้างานได้พิจารณา
ตรวจสอบและนำเสนอข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยฯ ใน
ขั้นตอนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๔.๘. งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
คำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ซึ่งประกอบ
ไปด้วย เอกสารสัญญาจ้างโดยสัญญาจะต้องเป็น
ลักษณะสัญญาแบบปรับได้ตามระเบียบที่ทางส่วน
ราชการกำหนด เอกสารการส่งมอบงานแลตรวจรับ
งานแต่ละงวดงานของโครงการก่อสร้าง รายงาน
ประม าณราค า ต ามส ัญญาจ ้ า ง และ ร ายการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดตลอดระยะเวลาการดำเนินการ
ก่อสร้าง เอกสารแจ้งความประสงค์ขอเบิกค่าชดเชย
งานก่อสร้างของผู้รับจ้าง เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณ
ค่าตามสูตรที่ส่วนราชการกำหนด 

โครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเรียบบร้องจัดทำคำ
ของบประมาณและใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบ 

     (๓) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้การจัดทำเอกสารคำของบประมาณแผ่นดิน
ด้านที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง การสรุปข้อมูล  เนื ้อหา
รายละเอียด ความสำคัญของโครงการ และเรียบเรียง
ข้อมูลแต่ละโครงการลงในเอกสารตามแบบฟอร์ม
เอกสารหมาย ๘ และเอกสารหมายเลข ๘.๑  เพื่อ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ที่ต้องนำเสนอในการ
พิจารณาคำของบประมาณด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของมหาวิทยาลัยฯ 

     (๔) ชี้แจง ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการ
เข้าร่วมประชุมชี้แจงคำของบประมาณด้านที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัยฯ 
และการนำเสนอต่อคณะกรรมการการจ ัดสรร
งบประมาณของรัฐ สำนักงบประมาณ 
 
๑.๔.๘. งานคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K ) 

(๑) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้ การรวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการคำนวณ
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ซึ่งประกอบไปด้วย 
เอกสารสัญญาจ้างโดยสัญญาจะต้องเป็นลักษณะ
สัญญาแบบปรับได้ตามระเบียบที่ทางส่วนราชการ
กำหนด เอกสารการส่งมอบงานแลตรวจรับงานแต่ละ
งวดงานของโครงการก่อสร้าง รายงานประมาณราคา
ตามสัญญาจ้างและรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตลอด
ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง เอกสารแจ้งความ
ประสงค์ขอเบิกค่าชดเชยงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง 
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(๒) ให้คำแนะนำการศึกษาเงื่อนไขหลักเกณฑใ์น

การคำนวณการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง 
(ค่า K) การเลือกใช้สูตรในการคำนวณให้ตรงตาม
ประเภทงานก่อสร้าง วิธีการคำนวณตามสูตรที่ใช้กับ
สัญญาแบบปรับราคาได้ ตลอดจนดัชนีราคาในการ
คำนวณ เพื่อตรวจสอบว่าโครงการก่อสร้างนั้นเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในการทำคำขอเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง ( ค่า K ) และเพื่อให้ทราบถึงหลักการในการ
คำนวณค่าK ของโครงการนั้นๆ 

(๓) ให้คำแนะนำการคำนวณเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K ) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
คำนวณ โดยการนำข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้วมาคำนวณ
ลงในสูตรการคำนวณและดัชนีราคาในการคำนวณ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กำหนดพ เพื่อให้การ
ตรวจสอบเอกสารคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า 
K ) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ 

(๔) จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการคำนวณ
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) ต่อหัวหน้างาน 
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการคำนวณ
ทั ้งหมด เพื ่อให้หัวหน้างานได้ตรวจสอบและนำ
รายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ 
 

 
 
 
 

๑.๔.๙.งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง 
      (๑) ให้คำแนะนำและรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การ
ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ เพื่อทำให้เกิดความรู้และความ

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและนำมาใช้ในการคำนวณ
ค่าตามสูตรที่ส่วนราชการกำหนด 

(๒) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้การศึกษาเงื ่อนไขหลักเกณฑ์ในการคำนวณ
การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) การ
เลือกใช้สูตรในการคำนวณให้ตรงตามประเภทงาน
ก่อสร้าง วิธีการคำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ ตลอดจนดัชนีราคาในการคำนวณ เพื่อ
ตรวจสอบว ่าโครงการก ่อสร ้างน ั ้น เป ็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในการทำคำขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( 
ค่า K ) และเพื่อให้ทราบถึงหลักการในการคำนวณค่า
K ของโครงการนั้นๆ 

(๓) ให ้คำแนะนำ คำปร ึกษาและถ่ายทอด
ความรู้การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณที่ถูกต้อง 
ตรวจสอบการกำหนดและแทนค่าข้อมูลต่างๆในสูตร
การคำนวณ การใช้ดัชนีราคาและค่าผลลัพธ์ที ่ได้  
เพื่อให้ได้ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K )ที่ถูกต้อง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว ้

(๔)  ช ี ้แจงข ้อม ูล  ตอบข ้อคำถามและให้
คำแนะนำแนวทางแก้ไข การคำนวณเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K ) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
ประกอบการคำนวณทั้งหมด ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วย 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องในการคำนวณตาม
ระเบียบที่ทางราชการกำหนด  

 
๑.๔.๙.งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง 

 (๑) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้ในการศึกษาข้อมูลและเกณฑ์การประเมินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาด้านความเสี่ยง ประจำปี
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เข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพด้านความ
เสี่ยง 

      (๒) ให้คำแนะนำในการประชุมหารือ ค้นหา
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และ
ประ เม ิ นความ เส ี ่ ย งท ี ่ พบ  เพ ื ่ อ น ำ เ สนอ ต่ อ
คณะกรรมการความเสี ่ยงเพื ่อพิจารณาและระบุ
ประเด็นความเสี่ยงในระดับสำนักงาน 

      (๓) ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนความเสี่ยง 
ตามประเด็นความเสี่ยงที่ได้รวบรวมและให้คะแนน
ประเด็นความเสี่ยง ตลอดจนหารือวิธีการจัดการความ
เสี่ยง เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงทั้งใน
ระดับสำนักงานและระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อให้
ทราบถึงวิธีการในการดำเนินงานควบคุมความเสี่ยง
ต่อไป 

(๔) ให้คำแนะนำในการดำเนินงานควบคุม
ความเสี่ยงตามแผนการจัดการความเสี่ยง ทั้งในระดับ
สำนักงานและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสของ
ความสูญเสียทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบ 

(๕) จัดเก็บข้อมูลและรายงานความคืบหน้า
การดำเนินงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการความเสี่ยง
ทั้งในระดับสำนักงานและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้
คณะกรรมการได้ร ับทราบถึงความคืบหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 

งบประมาณ เพื่อทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจใน
การดำเนินงานประกันคุณภาพด้านความเสี่ยง 

(๒) ให ้คำแนะนำ คำปร ึกษาและถ่ายทอด
ความรู้ ประชุมหารือความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงาน วิเคราะห์และสรุปประเด็นความ
เสี่ยงที่พบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยง
เพื ่อพิจารณาและระบุประเด็นความเสี ่ยงในระดับ
สำนักงาน 

(๓) ให ้คำแนะนำ คำปร ึกษาและถ่ายทอด
ความรู้ในการจัดทำแผนความเสี่ยง ตามประเด็นความ
เสี่ยงที่ได้รวบรวมและให้คะแนนประเด็นความเสี่ยง 
ตลอดจนกำหนดวิธีการจัดการความเสี ่ยง เพื่อเป็น
ข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับสำนักงาน
และระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ทราบถึงวิธีการใน
การดำเนินงานควบคุมความเสี่ยงต่อไป 

(๔) ให ้คำแนะนำ คำปร ึกษาและถ่ายทอด
ความรู้การดำเนินงานควบคุมความเสี่ยงตามแผนการ
จัดการความเสี ่ยง ทั้งในระดับสำนักงานและระดับ
มหาวิทยาลัย พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
กรณีเก ิดข ้อข ัดข ้องในการดำเน ินงาน เพ ื ่อการ
ดำเนินงานจดการความเสี ่ยงเป็นไปตามแผนความ
เสี่ยงที่กำหนด 

(๕) ชี้แจงข้อมูล ตอบข้อคำถาม การรายงาน
ความคืบหน้าการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงและ
นำเสนอต่อคณะกรรมการความเสี ่ยงทั ้งในระดับ
สำน ั ก ง านและระด ั บมหาว ิ ทยาล ั ย  เพ ื ่ อ ให้
คณะกรรมการได้ร ับทราบถึงความคืบหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงที่กำหนด  
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๑.๔.๑๐. งานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

    (๑) ให้คำแนะนำและรวบรวมข้อมูล เกณฑ์
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือพันธ์กิจ
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ไดร้ับมอบหมาย  ทั้งนี้หน่วยงาน
อาคารสถานที่ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดูแล 
บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อให้ทราบ
ข้อมูล ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๒) ให้คำแนะนำการดำเนินงานตามตัวชี ้วัด
ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับบุคลากรภายในหน่วยงาน 
เพื่อร่วมหาแนวทางการดำเนินงานดูแล บำรุงรักษา 
ซ่อมบำรุงอาคารสถานที ่ และแนวทางการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 

(๓) ให้คำแนะนำการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯที่ได้รับมอบหมาย ในการ
ดำเนินการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 
และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
เพ ื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยฯ 

(๔ )  จ ัด เก ็บข ้อม ูลและรายงานผลการ
ดำเนินงานและรายงานสรุปผลการดำเนินงานเป็น
ประจำรอบไตรมาสต่อหัวหน้างาน  เพื่อให้หัวหน้า
งานได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ดำเน ินงานเพื ่อหาแนวทางในการแก้ไข พ ัฒนา 
ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

 
 

๑.๔.๑๐. งานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

     (๑) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้ ในการศึกษาข้อมูลและเกณฑ์การดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือพันธ์กิจของมหาวิทยาลัยฯ 
ที่ได้รับมอบหมาย ในการดำเนินงานดูแล บำรุงรักษา 
ซ่อมบำรุงอาคารสถานที ่ และพัฒนาสิ ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ตามที่
หน ่วยงานอาคารสถานท ี ่ ได ้ ร ับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๒) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้ ในการการดำเน ินงานตามต ัวช ี ้ ว ัดของ
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับบุคลากรภายในหน่วยงาน ใน
การดำเนินงานดูแล บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงอาคาร
สถานที่ และแนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ภายใน
มหาว ิทยาล ัยให ้ เป ็นม ิตรก ับส ิ ่ งแวดล ้อม เข ้าสู่
มหาว ิทยาล ัยส ี เข ียว  เพ ื ่อใช ้ในการควบค ุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน บรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๓) ให ้คำแนะนำ คำปร ึกษาและถ่ายทอด
ความรู้การปฏิบัติงานของบุคลาการในหน่วยงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ต่างๆ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาการดำเนินการ
ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด 

(๔) ให ้คำแนะนำ คำปร ึกษาและถ่ายทอด
ความรู้ ผลการดำเนินงานและรายงานสรุปผลการ
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ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 
 
 
 
 
 
 

๑.๔.๑๑.งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ
ของหน่วยงาน 

(๑) ให้คำแนะนำการจัดทำการร่างเอกสารทาง
ราการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและดำเนินงานของ
หน่วยงานอาคารสถานที่ อาทิเช่น บันทึกข้อความ 
รายงานการดำเนินงาน แนวนโยบาย การดำเนินการ
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เป็นต้น เพื ่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้

(๒) ให้คำแนะนำจัดพิมพ์และนำส่งเอกสารทาง
ราชการในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ
สารสนเทศออนไลน์ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-
Office) ซึ ่งเป็นระบบที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด เพื่อ
นำเสนอหัวหน้งานพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่ตั้งไว้  

   (๓) ให้คำแนะนำการรับหนังสือราชการผ่าน
ทางระบบสารสนเทศออนไลน์ ระบบสำนักงาน
อัตโนมัติ (e-Office) ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร
และรับมอบหมายงานจากหัวหน้างาน เพื ่อให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

 
 

ดำเนินงาน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไป
ตามแผนงานและเป้าหมายที่ตั ้งไว้หรือไม่ หากพบ
ข้อบกพร่องในการดำเนินงานให้แนะนำวิธีการแก้ไข 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปกรอบระยะเวลาที่กำหนด
และส่งผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายของตัวชี้วัดน้ันๆ 
 
๑.๔.๑๑.งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ
ของหน่วยงาน 

(๑) ให ้คำแนะนำ คำปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้การจัดทำร่างเอกสารทางราการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานอาคาร
สถานที ่  อาท ิเช ่น บ ันท ึกข ้อความ รายงานการ
ดำเนินงาน แนวนโยบาย การดำเนินการกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
ด้วยความเร ียบร ้อย ม ีประสิทธ ิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

(๒) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้ การนำส่งเอกสารทางราชการของหน่วยงาน 
ในร ูปแบบเอกสารอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  ผ ่ านระบบ
สารสนเทศออนไลน์ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-
Office) ให้มีความถูกต้องตามหลักการเขียนหนังสือ
ราชการ มีรายละเอียดครบถ้วน และเป็นไปตาม
วัตถุประสงคข์องการดำเนินงาน 

 (๓) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้การร ับหนังส ือเอกสารทางราชการของ
หน่วยงานและพิจารณาลงนามมอบหมายงานที่
เกี ่ยวข้องให้กับผู ้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อ
ทราบและดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไป 
 

 


