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กรอบภาระงาน
และกรอบอัตรากาลัง
ประจาปี งบประมาณ 2559-2562
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ก

สารคณบดี
คณะศิล ปกรรมศาสตร์ เป็ น หน่ว ยงานภายใต้การกากับ ของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั นทา
ดาเนิ น การตามนโยบายและยุ ทธศาสตร์ ข องมหาวิทยาลั ย มีภ ารกิจหลั กในการจัด การเรี ยน การสอนและ
ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ บุคลากรสายสนับสนุนเป็นส่วนสาคัญยิ่งในการ
ขับ เคลื่ อนกิจ กรรมต่างๆ เพื่อสนองตอบพันธกิจของมหาวิทยาลั ยให้ ส ามารถทัดเทียมกับหน่ว ยงานอื่นและ
สามารถแข่งขัน
มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความ
สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล เพื่อกาหนด
โครงสร้ า งตามภาระหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ท าการวิ เ คราะห์ ภ าระงานเพื่ อ ก าหนดต าแหน่ ง ให้ ส อดคล้ อ ง
กับพันธกิจ เพื่อกาหนดเป็นกรอบอัต รากาลังของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจน และมีความเสมอภาคใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหน่วยงานและเป็นมาตรฐานในการจัดทากรอบอัตรากาลังของหน่วยงานต่อไปใน
อนาคต
คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ ได้ มี ก ารทบทวนโครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นงานภายในตามนโยบายของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดของข่ า ยงานในแต่ ล ะต าแหน่ ง
และร่ ว มกั น ก าหนดรายละเอี ย ดต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ท ากรอบอั ต ราก าลั ง
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ข้อมูลในการจัดทากรอบอัตรากาลังดังกล่าว
ถึ ง แม้ จ ะไม่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ เ ท่ า ที่ ค วรแต่ ก็ ส ามารถที่ จ ะใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น การจั ด ท า
กรอบโครงสร้างของหน่วยงานได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดทากรอบอัตรากาลังในระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ข

คานา
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ วิจัย บริการวิชาการ ขับเคลื่อน
พัฒนา ชี้นาชุมชนท้องถิ่น และสังคมไทยสู่เศรษฐกิจรวมทั้งผลักดันชุ มชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ อย่าง
ยั่งยืน เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจะสามารถดาเนินการภารกิจ
ตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวให้บรรลุผลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญ การดาเนินการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในด้านต่างๆ
จะดาเนินการไปได้ด้วยดีก็ต้องอาศัยกาลังคนที่มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างดี ด้วยเหตุนี้จึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนากาลังคนทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ สัดส่วนของบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน
ที่เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษา ถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ผู้จัดทาขอขอบคุณหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ บริห ารและบุคลากรของฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพทุกท่านที่สนั บสนุนการดาเนินการจัดทาคู่มือภาระงานกรอบภาระงานและกรอบอัตรากาลั ง
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559-2562 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือเล่มนี้จ ะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด คณะศิลปกรรม
ศาสตร์จะใช้คู่มือเล่มนี้นาไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
29 ตุลาคม 2558
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ส่วนที่ 1
ประวัติคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300
ที่ตั้งสานักงาน อาคารสานักงานคณะคณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาคาร 58)
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2160-1388-94 โทรสาร 0-2160-1388-94 ต่อ 111
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นคณะที่จัดตั้ง ขึ้นตามพระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีการพัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบนั เป็นเวลากว่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2516
จนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 พ.ศ.2516- 2542 ตั้งแต่เป็นภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา/สถาบันราชภัฏ (ชื่อสถาบันในขณะนั้น)
ช่วงที่ 2 พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน ตั้งแต่เริ่มโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ จนถึงมีสถานภาพเป็น
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามกฎกระทรวงในปัจจุบัน
ช่วงที่ 1 พ.ศ.2516- 2542 เริ่มจากการพัฒนาเป็นภาควิชาดังนี้
ภาควิชานาฏศิลป์ในอดีตรวมเป็นภาควิชาเดียวกันกับ ภาควิชาดนตรีใช้ชื่อว่ า ภาควิชาดนตรีและ
นาฏศิลป์ จนกระทั่งปี พ.ศ.2516 ภาควิชานาฏศิลป์จึงได้รับอนุมัติจากกรมการฝึกหัดครูให้เปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ ขึ้นเป็นแห่งแรกจากวิทยาลัยครูทั้งหมด 36
แห่ง ในขณะนั้น ปี พ.ศ.2519 ได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตโดยเปิดสอนวิชาเอกนาฏศิลป์ในระดับ
ปริญ ญาตรีขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี พ.ศ.2524 ได้พัฒ นาหลัก สูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกนาฏศิลป์และการละครขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
ภาควิชาดนตรี ในอดีตร่วมเป็นภาควิชาเดียวกันกับภาควิชานาฏศิลป์ใช้ชื่อว่า ภาควิช าดนตรีและ
นาฏศิล ป์ ได้เ ปิดสอนรายวิชาสัง คีตนิยมเป็นวิชาพื้นฐานสาหรับ นัก ศึกษาหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นต้น (ป.กศ.ต้น) เรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ.2520 ได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นภาควิชาขึ้นเพื่อบริห าร
จัดการได้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชาต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้พัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) และในปี พ.ศ.2530 ภาควิชา
ดนตรีได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)วิชาเอกดนตรีศึกษาเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
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ภาควิ ช าศิ ล ปะ ได้ เ ปิ ด สอนหลัก สูต รศิล ปศึ ก ษาให้กั บ นั ก ศึ ก ษาหลัก สูต รประกาศนี ยบั ตรวิชา
การศึกษาชั้นต้น และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเพื่อผลิตครูศิลปะ จนในปีพ.ศ.2520 ได้
เพิ่มวิชาเอกด้านภาพพิมพ์ขึ้นพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรสายการออกแบบตามความต้องการของวิชาชีพ
และต่อมาในปี พ.ศ.2532 ภาควิชาศิลปะได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตขึ้นใหม่ ประกอบด้วย
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์
แม้ ว่าในปี พ.ศ. 2538 ได้มี พ ระราชบัญ ญัติร วมวิท ยาลัยครูทั่ วประเทศเป็น “สถาบันราชภั ฏ ”
ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี และภาควิชานาฏศิลป์ (รวมสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร) ก็ยังคงสังกัดอยู่
ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรื่อยมา หากแต่ในปี พ.ศ.2542 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
บริหารภายในจาก “ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” ได้แก่ โปรแกรมวิชาศิลปะ โปรแกรมวิชาดนตรี และ
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร
ช่วงที่ 2 พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสมัยนั้นมี
ความคิดที่จะรวมความโดดเด่นทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร ที่มีอยู่ในรั้วสวนสุนันทา และ
พัฒนาให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นผู้นาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศจึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2542 โดยแยกกลุ่มวิชาศิลปะทั้งหมดออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ต่อมาได้แบ่งการบริหารทางวิชาการออกเป็น 3โปรแกรมวิชาประกอบด้วยโปรแกรมวิชาศิลปะ
โปรแกรมวิชาดนตรี และโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ (โดยรวมกับกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร) พร้อมทั้ง
แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการใน
ตาแหน่งคณบดี
ในปี พ.ศ.2543 รองศาสตราจารย์ผดุง ศิริรัตน์ (ขณะนั้นดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) ดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วางแผนและนโยบายเพื่อการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็น
รูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ สุทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช
กงกะนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ ภู่อารีย์ ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรใหม่ทางด้านศิลปกรรม
ศาสตร์ จานวน 4 สาขาวิชาในเบื้องต้น คือ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการออกแบบ
นิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบหัตถศิลป์และสาขาวิชาจิตรกรรม โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง (ขณะนั้นดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) เป็นผู้รับผิดชอบในการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดสอนในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยได้รับ
ปริญญาบัตรทางด้านศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตขึ้นเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้อย่างดียิ่ง โดยได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมอย่างดียิ่งจากอดีตอธิการบดีและรองอธิการบดี รวมทั้งบุคคลต่างๆ อีกหลายท่าน เช่น อธิการกลาย
กระจายวงศ์ อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พานิชยกุล อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญ
เรืองรอด รองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพลรองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ
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เทื อกทอง ฯลฯ จากการดาเนินการมาโดยตลอดนั้น วันที่ 1มี นาคม พ.ศ.2548 ได้มี ก ารประกาศจัดตั้ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นที่เรียบร้อย คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงได้ถือกาเนิดขึ้นอย่าง
เป็นทางการในมหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นคณะเดียวในมหาวิท ยาลัยราชภัฏทั้ ง 41 แห่ง
ทั่วประเทศ ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ.2548 - 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์
ในปี พ.ศ.2552 -ปัจ จุบัน รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ป รุง ดารงตาแหน่ง คณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
ในด้านอาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 58 เป็นอาคารเรียนขนาด 5 ชั้นใช้งบประมาณใน
การก่อสร้างประมาณ 130 ล้านบาท ซึ่งทาการก่อสร้างในสมัยอธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรือง
รอด และเสร็จสิน้ ในสมัยรองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช ในปี พ.ศ. 2552 จึงมีอาคารคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่าติดก าแพงแดง ด้านถนนราชวิถี มีห้องปฏิบัติทางวิชาชีพด้านศิล ปะ
ดนตรี นาฏศิลป์และการละคร นอกจากนี้ยังมีอาคารโบราณ จานวน 3 หลัง ได้แก่ อาคาร 45 (อาคารจุฑา
รัตนาภรณ์) อาคาร 46 (อาคารอาทรทิพย์นิวาส)และอาคาร 51 (อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์) ทั้ง 3 อาคาร
กาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง เพื่อเตรียมการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรี พิพิธภัณฑ์ศิลปะ พิ พิธภัณฑ์นาฏศิลป์
และการละคร ตามลาดับ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาหาความรู้ด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการศึกษาและให้การบริการวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และ
การละคร โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคม โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
และปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตร
1.1สาขาวิชาศิลปะการแสดง
1.2 สาขาวิชาจิตรกรรม
1.3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
1.4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
1.5 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
1.6 สาขาวิชาวิชาดนตรี
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ส่วนที่ 2
โครงสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีโครงสร้างการบริหาร คือ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นผู้บริหารสูงสุด
ของคณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ โดยมี คณะกรรมการประจ าคณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ ส นั บสนุ นในการบริหาร
สายการบังคับบัญชาลาดับรองลงมาเป็นรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลาดับรองลงมาอีก คือ หัวหน้าสานักงาน
คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา โดยในที่ นี้ พิจ ารณาตามสายบัง คับ บัญ ชาของสายสนับ สนุน วิ ชาการ ภายใต้
โครงสร้างลาดับรองลงมาจากหัวหน้าสานักงานคณบดี ซึ่งจะแบ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ดังนี้
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
3. หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา
4. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
5. หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
6. หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

- งานวิเคราะห์แผนงาน/
งบประมาณ
- งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล
ปฏิบัติราชการ
- งานประกันคุณภาพ

- งานธุรการและสารบรรณ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/
โสตทัศณูปกรณ์
- งานอาคาร/ยานพาหนะ
- งานบุคลากร

- งานบริหารงานทัว่ ไป
- งานหลักสูตรและการสอน
- งานทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล
- งานการรับเข้าศึกษาต่อ
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หัวหน้าฝ่าย
บริการการศึกษา

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป

หัวหน้าสาขาวิชา
จิตรกรรม

- งานผลิตผลงานวิจัย
- งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
- งานผลิตวารสารวิชาการ
- งานบริการวิชาการแก่สังคม
- งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- งานจัดอันดับมหาวิทยาลัย

- งานพัสดุ

งบประมาณ

- งานการเงิน งานบัญชี

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

หัวหน้าแขนงวิชา
นาฏศิลป์ไทย

หัวหน้าสาขาวิชา
ดนตรี

- งานกิจการนักศึกษา
- งานบริหารและสวัสดิภาพ
- งานแนะแนวและทุนการศึกษา
- งานศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าแขนงวิชา
ศิลปะการละคร

หัวหน้าสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะกรรมการประจาคณะ

หัวหน้าสาขาวิชา
การออกแบบเครื่องแต่งกาย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ

หัวหน้าสาขาวิชา
การออกแบบนิเทศศิลป์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้าสานักงาน

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

2.1 โครงสร้างการบริหารของคณะศิลปกรรมศาสตร์
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3. ฝ่ายคลังและพัสดุ
2.1 งานการเงิน งานบัญชีงบประมาณ
2.2 งานพัสดุ

ISO
2.1.6ฝ่างาน
ยแผนงานและประกั
นคุณภาพ
1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ
1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ
1.3 งานประกันคุณภาพ

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.1 งานธุรการและสารบรรณ
1.2 งานประชาสัมพันธ์
1.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์
1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ
1.5 งานบุคลากร
1.6 งานมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

2.2 โครงสร้างภาระงานของหน่วยงาน

2. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
1.1 งานผลิตผลงานวิจัย
1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ
1.4 งานบริการวิชาการแก่สังคม
1.5 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
1.6 งานจัดอันดับมหาวิทยาลัย

1. ฝ่ายบริการการศึกษา
1.1 งานบริหารงานทัว่ ไป
1.2 งานหลักสูตรและการสอน
1.3 งานทะเบียนแลประมวลผลข้อมูล
1.4 งานการรับเข้าศึกษาต่อ
1.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หัวหน้าสานักงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตร
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง
- สาขาวิชาจิตรกรรม
- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
- สาขาวิชาดนตรี

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
1.1 งานกิจการนักศึกษา
1.2 งานบริหารและสวัสดิภาพ
1.3 งานแนะแนวและทุนการศึกษา
1.4 งานศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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ส่วนที่ 3
นิยามหรือคาจากัดความ
1. คาบรรยายลักษณะงาน หรือ ใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) JD
หมายถึง การระบุขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบงาน สามารถอธิบายขั้นตอน
step-by-step ของกิจกรรมหลัก อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมรองได้ ระบุระยะเวลาในการทางานของแต่ละ
ขั้นตอนอย่างละเอียด พร้อมทั้งสามารถระบุตัวชี้วัดผลงานหลักได้
2. กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI
หมายถึง การระบุงานที่ตนเองรับผิดชอบหรือมีหน้าที่ทา โดยนาหัวข้อมาจาก JD กิจกรรมรอง มา
เขียน flow chart ให้เห็นรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติในเชิงลึกของตาแหน่งงานประกอบด้วย ขั้นตอน เวลา
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในตาแหน่งงานของตนได้อย่างถูกต้อง
3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP
หมายถึง การทางานในภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้น ๆ โดยใช้อธิบายถึงงานหลักๆ ที่
นามาจาก WI ซึ่งต้องระบุวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นขั้นตอน step-by-step และ flow chart อย่างละเอียดเพื่อให้
เห็นกระบวนการและความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่น ๆ รวมไปถึงเวลาในการทางานทั้งหมดโดยการปฏิบัติตามมาตรฐาน
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ส่วนที่ 4
กรอบภาระงานและกรอบอัตรากาลังของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
4.1 กรอบภาระงานของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ภาระงานตามโครงสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์มีทงั้ หมด 2 ตาแหน่งดังนี้
1. ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มีทั้งหมด 3 งาน ประกอบด้วย
1. งานวิเคราะห์แผนงาน / งบประมาณ มีทั้งหมด 15 กิจกรรมหลัก
1.1 การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน
1.2 การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบรายได้
1.3 การจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี
1.4 การรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน/ไตรมาส/ปี
1.5 การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1.6 การควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
1.7 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(งบดาเนินงาน)
1.8 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(งบลงทุน)
1.9 การจัดทาแผน/การบริหารความเสี่ยง
1.10 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีและแผนปฏิบัติการประจาปี
1.11 การรายงานการควบคุมภายใน
1.12 การรายงานผลตามโครงการ Agenda ประจาเดือน
1.13 การจัดทารายงานคานวณต้นทุนต่อหน่วย
1.14 การจัดทารายงานความคุ้มค่า
1.15 การจัดทาแผนเพิม่ ประสิทธิภาพประจาปีงบประมาณ
2. งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีทั้งหมด 7 กิจกรรมหลัก
2.1 การประชุมชี้แจง/ติดตามผล งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.2 การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
2.3 การจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
2.4 การประกันคุณภาพด้วยระบบ EdPEx
2.5 การติดตาม ทบทวน ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
2.6 การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจาเดือนผ่านระบบติดตาม-ประเมินผล
2.7 การรายงานผลการปฏิบัตริ าชการรอบ 6 เดือน – 12 เดือน
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3. งานประกันคุณภาพ มีทั้งหมด 11 กิจกรรมหลัก
3.1 การประชุมชี้แจง-ติดตามงานประกันคุณภาพ
3.2 การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
3.3 การจัดทาแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพประจาปีการศึกษา
3.4 การจัดทาคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร-ระดับคณะ
3.5 การจัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR
3.6 การบันทึกข้อมูลระบบ CHE QA online
3.7 การรับการตรวจการประเมินประจาปี ระดับสาขา-ระดับคณะ
3.8 การรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
3.9 การจัดการความรู้ KM
3.10 การจัดทาแผนและรายงานผลเอกลักษณ์
3.11 การรับการประเมินคุณภาพโดย สมศ.
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4.2 สรุปอัตรากาลังของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
4.2.1 สรุปกรอบอัตรากาลังของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
หน่วยงาน ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ระยะเวลาที่ใช้ (ปี)
นาที
ชั่วโมง
วัน

1

นายศักรินทร์ สาระรักษ์

50

1

203

2

นางสาวพัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัส

28

5

228

3

นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง

51

3

277

4

นายอนันต์ พุกพูล
เวลารวม
รวมภาระงาน

30
159
39

6
15
3

216
924
926

สรุป
1. ภาระงานที่คานวณได้ทั้งหมด 926/230
2. จานวนบุคลากรที่มอี ยู่ปจั จุบันทั้งหด

= 4.02 คน
= 4 คน

คิดเป็นเท่ากับ 4 คน

ปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษา

รวม

ปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ระดับ

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

4

1

3
4

1

-

3

-

-

-

-

-

บุคลากรในปัจจุบนั
บุคลากร
พนักงาน
ที่พึงมี ข้าราชการ พนักงาน พนักงาน
ประจา
ชั่วคราว
ราชการ

-

-

-

ลูกจ้าง
ประจา

4

1

3

รวม

-

-

-

เพิ่ม

หน่วยงาน ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4.2.2 ตารางสรุปการกาหนดกรอบอัตรากาลังและตาแหน่งเพิ่มใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2562

-

-

-

ลด

-

-

2559
-

-

-

2560
-

-

-

2561
-

เพิ่มในปี

-

-

2562
-

ตาแหน่งเพิ่มใหม่ 2559-2562
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4.3 สรุปภาระงานของบุคลากรตามฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ ..............นายศักรินทร์ ...................................................นามสกุล ...........สาระรักษ์.........................................................
ฝ่าย ............แผนงานและประกันคุณภาพ............................ตาแหน่ง ...........นักวิเคราะห์นโยบายและแผน..........................
หน่วยงาน ...............คณะศิลปกรรมศาสตร์..............................................................................................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รองคณบดีฝ่ายบริหาร /ฝ่ายนโยบายแผนและประกันคุณภาพ
1. งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ
1.1 กิจกรรมหลัก ....การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดิน............................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...30..... นาที/ .....2... ชั่วโมง/.....8..... วัน
1.2 กิจกรรมหลัก ....การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี - งบรายได้...........................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....45.... นาที/ ....5.... ชั่วโมง/...17.......วัน
1.3 กิจกรรมหลัก ....การจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี.............................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...50..... นาที/ ....3.... ชั่วโมง/ .....3.....วัน
1.4 กิจกรรมหลัก ....การรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน/ไตรมาส/ปี ......................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...-..... นาที/....4.... ชั่วโมง/...30.....วัน
1.5 กิจกรรมหลัก ....การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน..........................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...10..... นาที/ ....6.... ชั่วโมง/ .....6..... วัน
1.6 กิจกรรมหลัก ....การควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ..............................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...-..... นาที/ ....-.... ชั่วโมง/ .....15..... วัน
1.7 กิจกรรมหลัก ....การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน)..................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....33... นาที/ ....3.... ชั่วโมง/ .....-..... วัน
1.8 กิจกรรมหลัก ....การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)...........................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....42.... นาที/ ....5.... ชั่วโมง/....-...... วัน
1.9 กิจกรรมหลัก....การจัดทาแผน/การบริหารความเสีย่ ง...........................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-....นาที/...5....ชั่วโมง/....7...วัน
1.10 กิจกรรมหลัก ....การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี..................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...10..... นาที/....3....ชั่วโมง/...12...วัน ....220....นาที/...36....ชั่วโมง/....98.....วัน

....40....นาที/….1....ชั่วโมง/....103.....วัน
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2. งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ
2.7 กิจกรรมหลัก…..การประกันคุณภาพด้วยระบบ EdPEx.........................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน...30...นาที/... 1...ชั่วโมง/...9...วัน
30...นาที/... 1...ชั่วโมง/...9...วัน
3. งานประกันคุณภาพ
3.9 กิจกรรมหลัก......การจัดทาแผนและรายงานผลเอกลักษณ์....................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน.....40....นาที/....4.....ชั่วโมง...../....5....วัน....
40....นาที /....4.....ชั่ว โมง...../....
5....วัน
กิจกรรมรอง/ รองคณบดีฝ่ายบริหาร /ฝ่ายนโยบายแผนและประกันคุณภาพ
1. งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ
1.6 กิจกรรมหลัก ....การควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ..............................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...5..... นาที/ ....-.... ชั่วโมง/ .....10..... วัน
....5....นาที/...-....ชั่วโมง/....10.....วัน
2. งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ
3.1 กิจกรรมหลัก ....การประชุมชี้แจง/ติดตาม งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ……………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...-..... นาที/....3.... ชั่วโมง/.....-.....วัน
3.2 กิจกรรมหลัก.......การจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...-..... นาที/...3.... ชั่วโมง/ .....-.....วัน
3.3 กิจกรรมหลัก...การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิราชการประจาเดือนผ่านระบบติดตาม-ประเมินผล……
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...-.....นาที/ ....-.... ชั่วโมง/....12......วัน
3.4กิจกรรมหลัก...การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน..........................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...-.....นาที/ ....-.... ชั่วโมง/....4......วัน
....-....นาที/...6....ชั่วโมง/....16.....วัน
3. งานประกันคุณภาพ
3.1 กิจกรรมหลัก ....การประชุมชี้แจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ.............................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...-..... นาที/ ....4.... ชั่วโมง/.....10.....วัน
3.2 กิจกรรมหลัก.....การจัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR............................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...-..... นาที/ ....-.... ชั่วโมง/.....4..... วัน
3.3 กิจกรรมหลัก.....การรับตรวจการประเมินประจาปี/ระดับสาขา/ระดับคณะ..........................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...-..... นาที/ ....3.... ชั่วโมง/ ....5......วัน
3.4 กิจกรรมหลัก.....การรับการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. .......................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...-..... นาที/ ....-.... ชั่วโมง/ ....4......วัน
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....-....นาที/...-....ชั่วโมง/....24.....วัน
กิจกรรมรอง/ รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งาน ISO
1.1 กิจกรรมหลัก..........การตรวจติดตามคุณภาพภายใน………………………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/....-....ชั่วโมง/....4..... วัน
1.2 กิจกรรมหลัก..........การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน…………………………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ...-.... ชั่วโมง/....1..... วัน
1.3 กิจกรรมหลัก.........การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร …………………………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....3.... ชั่วโมง/.....3..... วัน
1.4 กิจกรรมหลัก.........การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....-.... ชั่วโมง/ .....4..... วัน
....-.... นาที/....3.... ชั่วโมง/.....12.....วัน
กิจกรรมรอง / รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ฝ่ายคลังและพัสดุ
1. งานพัสดุ
1.1 กิจกรรมหลัก..........การจัดทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปี.............................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....15.... นาที/....-....ชั่วโมง/ .....-.....วัน
....15....นาที/...-....ชั่วโมง/....-.....วัน
2. งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ
2.3 กิจกรรมหลัก ......การควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ.........................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....40.... นาที/ ....4.... ชั่วโมง/ .....16..... วัน
....40....นาที/...4....ชั่วโมง/....16.....วัน
กิจกรรมรอง / หน่วยงานสนับสนุน /สานักงานอธิการบดี /กองนโยบายและแผน/ ฝ่ายติดตามงบประมาณและ
สารสนเทศ
งานติดตามผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
1.1 กิจกรรมหลัก..........งานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ.............................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....1.... ชั่วโมง/ .....5..... วัน
....-.... นาที/ ....1.... ชั่วโมง/....
5..... วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....50.....นาที/ ....1.....ชั่วโมง/.....203.....วัน
....170.....นาที/ ....20.....ชั่วโมง/.....200.....วัน
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
ลงนามนายศักรินทร์ สาระรักษ์
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

ลงนาม นางรวินันท์ พระยาน้อย
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้อนุมัติ
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ ..............พัณณ์ชิตา ...................................................นามสกุล ...........ธนาพงศ์ศิรภัส..........................................................
ฝ่าย ............แผนงานและประกันคุณภาพ........................ตาแหน่ง ...........นักวิเคราะห์นโยบายและแผน..................................
หน่วยงาน ...............คณะศิลปกรรมศาสตร์................................................................................................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รองคณบดีฝ่ายบริหาร /ฝ่ายนโยบายแผนและประกันคุณภาพ
2. งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ
2.1 กิจกรรมหลัก…..การประชุมชี้แจง/ติดตาม งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ.........................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน...40...นาที/... 3...ชั่วโมง/...2... วัน
2.2 กิจกรรมหลัก…..งานจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน....................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน...30...นาที/...1...ชั่วโมง/...4...วัน
2.3 กิจกรรมหลัก…..การจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.............................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน...- ...นาที/...5...ชั่วโมง/...7...วัน
2.4 กิจกรรมหลัก…..การติดตาม ทบทวน ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด..........................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน...- ... นาที/...-...ชั่วโมง/...36...วัน
2.5 กิจกรรมหลัก…..การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจาเดือนผ่านระบบติดตาม-ประเมินผล.........
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน...- ... นาที/...-...ชั่วโมง/..72...วัน
2.6 กิจกรรมหลัก…..การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน -12 เดือน..............................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน...-...นาที/...-...ชั่วโมง/...18...วัน
...100....นาที/....10...ชั่วโมง/.....138.....วัน
....40....นาที/....4...ชั่วโมง/.....139.....วัน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งานธุรการและสารบรรณ
1.1 กิจกรรมหลัก.......การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก และรับเรื่องจากนักศึกษา.........................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....56....นาที/....4....ชั่วโมง/....-.... วัน
1.2 กิจกรรมหลัก.......ตรวจสอบเอกสาร............................................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....56....นาที/…4…ชั่วโมง/...-.... วัน
1.3 กิจกรรมหลัก.......การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ...........................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....-....นาที/....2....ชั่วโมง/....5....วัน
1.4 กิจกรรมหลัก.......การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างดาเนินการ..................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....56....นาที/.... 4....ชั่วโมง/....-.... วัน
1.5 กิจกรรมหลัก.......การคัดแยกเอกสาร..........................................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....30....นาที/....3....ชั่วโมง/.... 8....วัน
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1.6 กิจกรรมหลัก.......การรับจองห้อง...............................................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....-....นาที/....5....ชั่วโมง/....8.... วัน
1.7 กิจกรรมหลัก.......การจัดประชุม.................................................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....20.... นาที/....2.... ชั่วโมง/....12....วัน
1.8 กิจกรรมหลัก.......การสร้างเส้นทางระบบ e-office....................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน.... 20....นาที/....2....ชั่วโมง/.... -....วัน ....238.... นาที/ ....27.... ชั่วโมง/....32..... วัน
....58.... นาที/ ....2.... ชั่วโมง/....36..... วัน
5. งานบุคลากร
2.1 กิจกรรมหลัก.......การจัดทาคาสั่งเดินทางไปราชการ...................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....30.... นาที/....5.... ชั่วโมง/....1.... วัน
....-.... นาที/...1.... ชั่วโมง/....5..... วัน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริการการศึกษา
5. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5.1 กิจกรรมหลัก.......การจัดทาหนังสืออนุเคราะห์-หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ..................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....30....นาที/....2....ชั่วโมง/....5....วัน
5.2 กิจกรรมหลัก.......การจัดทาโครงการปฐมนิเทศ-ระหว่างนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...........................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี)จานวน....30....นาที/....4....ชั่วโมง/....5....วัน
5.3 กิจกรรมหลัก.......การจัดทาฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์...................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....45....นาที/....3....ชั่วโมง/....-....วัน
5.4 กิจกรรมหลัก.......การจัดทาคูม่ ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.............................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....5....นาที/....4....ชั่วโมง/....3....วัน
....110....นาที/...13....ชั่วโมง/....18..... วัน
....50....นาที/...-....ชั่วโมง/....20.....วัน
กิจกรรมรอง / รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6. งาน ISO
6.1 กิจกรรมหลัก..........การตรวจติดตามคุณภาพภายใน………………………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....-.... ชั่วโมง/ .....4..... วัน
6.2 กิจกรรมหลัก.......การจัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงาน……………………………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....-.... ชั่วโมง/ .....1..... วัน
6.3 กิจกรรมหลัก.........การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร…………………………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....3.... ชั่วโมง/ .....3..... วัน
6.4 กิจกรรมหลัก.........การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก……………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....-.... ชั่วโมง/ .....4..... วัน
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กิจกรรมรอง / หน่วยงานสนับสนุน /สานักงานอธิการบดี /กองนโยบายและแผน/ ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ
งานติดตามผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
1.1 กิจกรรมหลัก..การรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ...
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....1.... ชั่วโมง/ .....5..... วัน
....-.... นาที/ ....1.... ชั่วโมง/....5..... วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน…28…นาที/…5…ชั่วโมง/…228…วัน
จานวน…148…นาที/…10…ชั่วโมง/…227…วัน
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)

ลงนาม นางสาวพัณณ์ชติ า ธนาพงศ์ศิรภัส
ลงนาม นายศักรินทร์ สาระรักษ์
ลงนาม นางรวินันท์ พระยาน้อย
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้จดั ทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ .............ศรัณภัสร์ ...............................................นามสกุล ...........แสงทอง..........................................................................
ฝ่าย ............แผนงานและประกันคุณภาพ.................ตาแหน่ง ...........นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.........................................
หน่วยงาน ...............คณะศิลปกรรมศาสตร์.................................................................................................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ฝ่ายนโยบายแผนและประกันคุณภาพ
3. งานประกันคุณภาพ
3.1 กิจกรรมหลัก........การประชุมชี้แจง-ติดตามงานประกันคุณภาพ............................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....10...นาที/....2.....ชั่วโมง/....13....วัน
3.2 กิจกรรมหลัก.........การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ....................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....30...นาที/....4...ชั่วโมง/....2...วัน
3.3 กิจกรรมหลัก.........การจัดทาแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพประจาปีการศึกษา......................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....35....นาที/....6...ชั่วโมง/....-....วัน
3.4 กิจกรรมหลัก.........การจัดทาคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร-ระดับคณะ.........................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน.....-....นาที/.....3….ชั่วโมง/....8....วัน
3.5 กิจกรรมหลัก.........การจัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR...........................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน.....-.....นาที/.....4….ชั่วโมง/....8....วัน
3.6 กิจกรรมหลัก.........การบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA online..............................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....30.... นาที/.....4....ชั่วโมง/....13....วัน
3.7 กิจกรรมหลัก.....การรับตรวจการประเมินประจาปี ระดับสาขา-ระดับคณะ............................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....50...นาที/.....2....ชั่วโมง/....10.....วัน
3.8 กิจกรรมหลัก......การรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....-....นาที/....2...ชั่วโมง/...2....วัน
3.10 กิจกรรมหลัก.......การรับการประเมินคุณภาพโดย สมศ...........................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน.....-.....นาที/....-....ชั่วโมง/....30....วัน ....15.....155....นาที/...27....ชั่วโมง/....86....วัน
ที/....4...ชั่วโมง/.....95.....วัน.

...35....นาที/...2....ชั่วโมง/....90.....วัน
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริการการศึกษา
1. งานบริหารงานทั่วไป
1.3 กิจกรรมหลัก..........การจัดคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์/คณาจารย์ประจา/ที่ปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร…………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน…1…นาที/… 2…ชั่วโมง/… -… วัน
1.9 กิจกรรมหลัก..... การจัดโครงการ-เบิกจ่าย-สรุป ของวิชาการ…………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน... -... นาที/… 2…ชั่วโมง/…109…วัน
1.10 กิจกรรมหลัก..........การจัดทาใบลงเวลาปฏิบัตงิ านสอนอาจารย์พเิ ศษ/หรือเกิน 12 ชม./ภาคพิเศษ………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน... -.... นาที/…3…ชั่วโมง/…1… วัน
15.....1....นาที/...-....ชั่วโมง/....111.....วัน
2. งานหลักสูตรและการสอน
2.1 กิจกรรมหลัก..........การเก็บรวบรวม มคอ. 3-7……………………………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน…45…นาที/…3…ชั่วโมง/…20…วัน
2.7 กิจกรรมหลัก..........การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร……………………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน - นาที/…3…ชั่วโมง/…37…วัน
2.8 กิจกรรมหลัก..........การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร……………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน… 30…นาที/…4…ชั่วโมง/…-… วัน
15.....75....นาที/...10....ชั่วโมง/....57....วันา....
76.... นาที/....17....ชั่วโมง/.....157.....วั
.....15....นาที/...4....ชั่วโมง/....58.....วัน....
กิจกรรมรอง / รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งาน ISO
1.1 กิจกรรมหลัก..........การตรวจติดตามคุณภาพภายใน…………………………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....-.... ชั่วโมง/ .....4..... วัน
1.2 กิจกรรมหลัก..........การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน……………………………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....-.... ชั่วโมง/ .....1..... วัน
1.3 กิจกรรมหลัก.........การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร……………………………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....3.... ชั่วโมง/ .....3..... วัน
1.4 กิจกรรมหลัก.........การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....-.... ชั่วโมง/ .....4..... วัน15.....-....นาที/...3....ชั่วโมง/....12.....วัน

20 น
....-.... นาที/....3.... ชั่วโมง/.....12.....วั
กิจกรรมรอง / หน่วยงานสนับสนุน / สานักงานอธิการบดี /กองนโยบายและแผน /ฝ่ายติดตามงบประมาณและ
สารสนเทศ
งานติดตามผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
1.1 กิจกรรมหลัก..........งานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ........................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/...1.... ชั่วโมง/.....5....วัน 15.....-....นาที/...1....ชั่วโมง/....5.....วัน
....-.... นาที/ ....1.... ชั่วโมง/....5..... วัน

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)

จานวน…51…นาที…3…ชั่วโมง…/…277…วัน
จานวน…51…นาที …10…ชั่วโมง…/…276…วัน…10…นาที/…3…

ชั่วโมง/…300…วัน
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)

ลงนาม นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดั ทา

ลงนาม นายศักรินทร์ สาระรักษ์
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม นางรวินันท์ พระยาน้อย
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ ..............อนันต์ ..........................................................นามสกุล ...........พุกพูล.................................................................
ฝ่าย ............แผนงานและประกันคุณภาพ........................ตาแหน่ง ...........นักวิชาการศึกษา...............................................
หน่วยงาน ...............คณะศิลปกรรมศาสตร์.........................................................................................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ฝ่ายนโยบายแผนและประกันคุณภาพ
1. งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ
1.11 กิจกรรมหลัก....การรายงานการควบคุมภายใน...................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....30....นาที/....-....ชั่วโมง/....6...วัน
1.12 กิจกรรมหลัก.........การรายงานผลตามโครงการ Agenda ประจาเดือน……………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....-....นาที/....1....ชั่วโมง/....29...วัน
1.13 กิจกรรมหลัก....การจัดทารายงานคานวณต้นทุนต่อหน่วย...................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.....นาที/....-....ชั่วโมง/....12....วัน
1.14 กิจกรรมหลัก....การจัดทารายงานความคุ้มค่า......................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน...-.....นาที/.....2... ชั่วโมง/.....10....วัน
1.15 กิจกรรมหลัก ....การจัดทาแผนเพิม่ ประสิทธิภาพประจาปีงบประมาณ................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....-....นาที/....2.... ชั่วโมง/....10....วัน
....30....นาที/...5....ชั่วโมง/....
67.....วัน....30....นาที/...5....ชั่วโมง/....67.....วัน
3. งานประกันคุณภาพ
3.9 กิจกรรมหลัก ....การจัดการความรู้ (KM)........................................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....30.... นาที/ ....1.... ชั่วโมง/ ....9...... วัน
....30....นาที/...1....ชั่วโมง/....9..... วัน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริการการศึกษา
1. งานบริหารงานทั่วไป
4.1 กิจกรรมหลัก........การจัดคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ คณาจารย์ประจา-ที่ปรึกษา-พิเศษ-หลักสูตร……………………………….
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน....- ..นาที/...3...ชั่วโมง/...-... วัน
3.1 กิจกรรมหลัก........การจัดโครงการ-เบิกจ่าย-สรุป ของฝ่ายวิชาการ……………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน...-....นาที/...5…ชั่วโมง/...70…วัน
4.2 กิจกรรมหลัก........การจัดทาใบลงเวลาปฏิบัตงิ านสอนอาจารย์พเิ ศษ/หรือเกิน 12 ชม./ภาคพิเศษ……………………..
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน...-... นาที/...8... ชั่วโมง/...-…วัน
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2. งานหลักสูตรและการสอน
2.1 กิจกรรมหลัก......การเก็บรวบรวม มคอ. 3 - 7……………………………………………………………………………………………..
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน...45...นาที/...3...ชั่วโมง/...20...วัน
2.7 กิจกรรมหลัก........การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียดทัง้ หลักสูตร……………..
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน... -... นาที/ ...5... ชั่วโมง/...18...วัน
2.8 กิจกรรมหลัก........การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร……………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน...30...นาที/...4...ชั่วโมง/...-...วัน
....75.... นาที/....28.... ชั่วโมง/.....108.....วัน
....15.... นาที/....-.... ชั่วโมง/.....112.....วัน
5. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5.1 กิจกรรมหลัก........การจัดทาหนังสืออนุเคราะห์-หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ……………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน...50... นาที/...5... ชั่วโมง/...7... วัน
5.2 กิจกรรมหลัก........การจัดทาโครงการปฐมนิเทศ-ระหว่างนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ……………………..
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน... 30...นาที/...4...ชั่วโมง...5...วัน
5.3 กิจกรรมหลัก........การจัดทาฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี)จานวน ...- ...นาที/... 5...ชั่วโมง/...-...วัน
5.4 กิจกรรมหลัก........การจัดทาคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ……………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน...5...นาที/...4...ชั่วโมง/...3... วัน
....85.... นาที/....18.... ชั่วโมง/.....15.....วัน
....15.... นาที/....5.... ชั่วโมง/.....17.....น
กิจกรรมรอง / รองคณบดีฝ่ายบริหารงาน /ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งาน ISO
1.1 กิจกรรมหลัก..........การตรวจติดตามคุณภาพภายใน…………………………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....-.... ชั่วโมง/ .....4..... วัน
1.2 กิจกรรมหลัก.......การจัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....-.... ชั่วโมง/ .....1..... วัน
1.3 กิจกรรมหลัก.........การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร……………………………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....3.... ชั่วโมง/ .....3..... วัน
1.4 กิจกรรมหลัก.........การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก………………………………………………………………………
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....-.... ชั่วโมง/ .....4..... วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....30......นาที/ ....6..... ชั่วโมง/.....216.....วัน
....90...... นาที/ ....12..... ชั่วโมง/ .....215..... วัน
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
ลงนาม นายอนันต์ พุกพูล
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม นายศักรินทร์ สาระรักษ์
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม นางรวินันท์ พระยาน้อย
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ
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ส่วนที่ 5
กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการ
กาหนดการทางานตามภาระงานและบทบาทหน้าที่ตามที่แสดงไว้ข้างต้น โดยสามารถแสดงกระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติง านตาม ใบพรรณนาหน้าที่ ง าน (Job Description) JD กระบวนการปฏิบัติง าน (Work
Instruction) WI และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP ทั้งนี้ ตามกระบวนการ
ต่างๆ ได้รวบรวมไว้ ดังนี้
1. งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ มีทั้งหมด 15 กิจกรรมหลัก
2. งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ มีทงั้ หมด 7 กิจกรรมหลัก
3. งานประกันคุณภาพ มีทั้งหมด 11 กิจกรรมหลัก
4. มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน Standard Operating Procedure
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1. งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ มีทั้งหมด 15 กิจกรรมหลัก
1.1 การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน
1.2 การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบรายได้
1.3 การจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี
1.4 การรายงานผลการปฏิบัตงิ านการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน/ไตรมาส/ปี
1.5 การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1.6 การควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
1.7 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
1.8 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
1.9 การจัดทาแผน/การบริหารความเสี่ยง
1.10 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีและแผนปฏิบัติการประจาปี
1.11 การรายงานการควบคุมภายใน
1.12 การรายงานผลตามโครงการ Agenda ประจาเดือน
1.13 การจัดทารายงานคานวณต้นทุนต่อหน่วย
1.14 การจัดทารายงานความคุ้มค่า
1.15 การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจาปีงบประมาณ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดเตรียมเอกสาร
รายการงบลงทุนของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดเตรียมเอกสาร
รายละเอียดงบลงทุน มาตรฐานรายการ
ครุภัณฑ์ตามสานักงบประมาณและ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดเตรียมเอกสาร
ข้อมูลการขอตั้งงบประมาณ (งบลงทุน)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดทาวาระ การ
ประชุม และเอกสารการประชุม
- จัดเตรียมห้องประชุม

2.1.1จัดเตรียม ทบทวนทาฐานข้อมูล
รายการงบลงทุนของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
2.1.2จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดงบลงทุน
มาตรฐานรายการครุภัณฑ์ตามสานัก
งบประมาณ และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

2.1.3 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการขอตั้ง
งบประมาณ (งบลงทุน)
2.1.4 จัดทาวาระการประชุม และเอกสาร
การประชุม

2.1การจั ด ท าค าขอตั้ ง งบประมาณ
ประจาปี – งบประมาณแผ่นดิน
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 1 ครั้ง/ปี

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลัก

2. งานหลักที่รับผิดชอบ

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
เอกสารรายการงบลงทุน
1
ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
เอกสารรายละเอียดงบ
ลงทุน มาตรฐานรายการ
ครุภัณฑ์ตามสานัก
1
งบประมาณและกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
เอกสารข้อมูลการขอตั้ง
1
งบประมาณ
วาระการประชุม
1

3

2

3

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์....................นามสกุล ……สาระรักษ์………………………………………….ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………

สัดส่วน

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ........................................งาน......วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ..........................กิจกรรมหลัก .....การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี -งบประมาณแผ่นดิน....................

ชื่อ ………......ศักรินทร์………………………………………………………….นามสกุล ..............สาระรักษ์..........................................รหัสเอกสาร JD –FA - PQ–PL - 01

งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ ทาบันทึกข้อความ
เสนอผ่านรองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ ,คณบดี
ถึงกองนโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ บันทึกข้อมูลคาขอ
ตั้งงบประมาณ (งบลงทุน)
ตาม
ขั้นตอนผ่านระบบ ERP

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

2.1.10 บันทึกข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณ
(งบลงทุน) ตามขั้นตอนผ่านระบบ ERPและ
ตรวจสอบรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณ
(งบลงทุน) ในระบบ ERP

2.1.9 จัดทาบันทึกข้อความส่งกองนโยบาย
และแผน

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ ทาบันทึก
ข้อความขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา
ประชุมผ่านระบบ E-Office
2.1.6 ดาเนินการประชุมการจัดทาคาขอตั้ง การประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณแผ่นดิน(งบลงทุน)
งบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน)
2.1.7 ประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ ประสานงานกับ
เพื่อขอรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณ(งบ สาขาวิชา/ฝ่ายพัสดุ เพื่อตรวจสอบ
ลงทุน)
รายละเอียดของครุภัณฑ์
-การรวบรวบใบเสนอราคา,คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/งบลงทุน
2.1.8 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทา เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ รวบรวม วิเคราะห์
ขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน(งบลงทุน)
ข้อมูล และจัดทาขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน
(งบลงทุน)

2.1.5 ทาบันทึกข้อความขอเชิญประชุม /
ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม

กิจกรรมรอง

1

1

1

1

1

ข้อมูลในระบบ ERP

บันทึกข้อความ

คาขอตั้งงบประมาณ

เอกสารรายการครุภัณฑ์

วาระการประชุม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
บันทึกข้อความ
1

30
30

30

2
2

1

8
8

1

2

2

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน

สัดส่วน
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5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …30… นาที/ …2.… ชั่วโมง/ ....8... วัน

ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์……..
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ติดต่อ/ประสานงาน/สอบถามการดาเนินงาน
ติดต่อประสานงานการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบประมาณแผ่นดิน
ติดต่อประสานงานการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบประมาณแผ่นดิน
ติดต่อประสานงานการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบประมาณแผ่นดิน
ติดต่อประสานงานการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบประมาณแผ่นดิน

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย……
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางานเคยปฏิบัติงานด้านแผนงาน/งบประมาณมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1กองนโยบายและแผน
3.2 งานบริหารงานทั่วไป
3.3งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.5 สาขาวิชาต่างๆ

ลงนาม…………กรีธา ธรรมเจริญสถิต ………..
(อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต)
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้อนุมัติ

ความถี่
10 ครั้ง / ปี
5 ครั้ง / ปี
5 ครั้ง / ปี
5 ครั้ง / ปี
5 ครั้ง / ปี
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี - งบประมาณแผ่นดิน
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ชื่อ .............นายศักรินทร์..............นามสกุล .............สาระรักษ์..............................................รหัสเอกสาร WI - FA - PQ – PL - 01
งาน......งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ.....กิจกรรมหลัก....การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี-งบประมาณแผ่นดิน................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการปฏิบัติงานการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี - งบประมาณแผ่นดินได้
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี - งบประมาณแผ่นดินได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ มถึ ง ระบบและวิธีการปฏิบั ติ งานในการจัดทาค าขอตั้ งงบประมาณประจาปี งบประมาณแผ่ นดิ น ตลอดจน
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดเตรียม ทบทวนทาฐานข้อมูลรายการงบลงทุนของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดเตรียมเอกสารรายการงบลงทุนของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
3.2 จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดงบลงทุน มาตรฐานรายการครุภัณฑ์ตามสานักงบประมาณ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- เจ้า หน้ า ที่ฝ่ า ยแผนงานฯ สื บ ค้ นข้ อมู ล รายละเอี ย ดงบลงทุน มาตรฐานรายการครุ ภัณฑ์ตามสานั กงบประมาณ และ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เจ้า หน้ า ที่ฝ่ า ยแผนงานฯ จัด เตรี ย มเอกสารรายละเอี ย ดงบลงทุน มาตรฐานรายการครุ ภั ณฑ์ตามส านั กงบประมาณ
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.3 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการขอตั้งงบประมาณ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดเตรียมเอกสารการขอตั้งงบประมาณ
3.4 จัดทาวาระการประชุม และเอกสารการประชุม
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดทาวาระการประชุมและเอกสารการประชุม
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดเตรียมห้องประชุม
3.5 ทาบันทึกข้อความขอเชิญประชุม / ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดทาบันทึกขอความขอเชิญประชุม
3.6 ดาเนินการประชุมการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน
- ดาเนินการประชุมการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน
3.7 ประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะ เพื่อขอรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณ
- เจ้า หน้ า ที่ฝ่ า ยแผนงานฯ ประสานงานกั บ หน่ วยงานภายในคณะ เพื่อขอรายละเอี ย ดครุ ภั ณฑ์ เช่ น ใบเสนอราคา
รายละเอียดครุภัณฑ์

3.8 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ รวบรวมข้อมูล และจัดทาขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน
3.9 จัดทาบันทึกรายงานกองนโยบายและแผน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ E-Office รายงานถึงกองนโยบายและแผน
3.10 บันทึกข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณ ตามขั้นตอนผ่านระบบ ERP
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ บันทึกข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณ ตามขั้นตอนผ่านระบบ ERP
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......30...... นาที/ ........2........ ชัว่ โมง/ .........8........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม....นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ผู้จัดทา

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย...
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้ควบคุม

ลงนาม...อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต....
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ

7

6

5

4

3

2

1

ขันตอน

กิ จกรรมรอง

การปฎิบัติงานทัวไป

ประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะ เพือขอ
รายละเอียดคําขอตังงบประมาณ

ดําเนินการประชุมการจัดทําคําขอตัง
งบประมาณแผ่นดิน

ทําบันทึกข้ อความขอเชิ ญประชุม /
ประสานงานผู้เข้ าร่ วมประชุม

จัดทําวาระการประชุม และเอกสารการประชุม

จัดเตรี ยมเอกสารข้ อมูลการขอตังงบประมาณ

จัดเตรี ยมเอกสารรายละเอียดงบลงทุน
มาตรฐานรายการครุ ภัณฑ์ ตามสํ านัก
งบประมาณ และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร

จัดเตรี ยม ทบทวนทําฐานข้ อมูลรายการงบ
ลงทุนของหน่วยงานในปี ทีผ่านมา

เริมต้ น / สินสุด

คําขอตั้งงบประมาณ

เขารวมประชุม

บันทึกขอความ

เอกสารการประชุม

คําขอตั้งงบประมาณ

มาตรฐานรายการครุภัณฑ

จัดเตรียมขอมูล

เริ่มตน

เจ้ าเจ้ าทีฝ่ ายแผนงาน ฯ

การตัด สินใจ

ฝาย......แผนงานและประกันคุณภาพ........

-

บันทึกขอความ

คําขอตั้งงบประมาณ

เขารวมประชุม

Work Intrucion

WI-xx-yy

เขารวมประชุม

บันทึกขอความ

คณบดี

คู่ม ือปฏิบัติง าน

QM-xx-yy

กองนโยบายและแผน

จุด เชือมโยง

กิจกรรมหลัก ….การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป – งบประมาณแผนดิน ....

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์ )
หัวหน้ าภาควิชา/สาขาวิชา/รองคณบดี

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

งาน....วิเคราะหแ ผนงาน - งบประมาณ....

คูมือการปฏิบัต ิง าน Work Instructions (WI)

นาที

การสือสาร

1

3

2

3

ชม.

เวลา

2

1

1

วัน

รายงานคําขอตังงบประมาณ

เอกสารการประชุม

บันทึกข้ อความ

วาระการประชุม

คําขอตั้งงบประมาณ

มาตรฐานรายการครุภัณฑ

รายงานขอมูลงบลงทุน

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานหลัก

ความถูกต้ องของเอกสาร

ความถูกต้ องของเอกสาร

ความถูกต้ องของเอกสาร

ความถูกต้ องของเอกสาร

ความถูกตองของเอกสาร

ความถูกตองของเอกสาร

ความถูกตองของเอกสาร

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนว ย/ ครั้ง ......8......วัน.......2...... ชั่ว โมง.......30.......นาที

ความถูกต้ องของ
คําขอตังงบประมาณ

ความถูกต้ องของ
รายงานการประชุม

ความถูกต้ องของ
บันทึกข้ อความ

ความถูกต้ องของ
วาระการประชุม

ความถูกตอง และครบถวน
ของคําขอตั้งงบประมาณ

ความถูกตอง และครบถวน
ของมาตรฐานรายการครุภัณฑ

ความถูกตอง และครบถวน
ของรายงานขอมูลงบลงทุน

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

เปาหมาย

i.j.k

รายงานคําขอตัง
งบประมาณ

เอกสารการประชุม

บันทึกข้ อความ

วาระการประชุม

คําขอตั้งงบประมาณ

มาตรฐานรายการ
ครุภัณฑ

รายงาน
ขอมูลงบลงทุน
มีความถูกตอง

ผลลัพธ

หมายเลขดัชนีวัด

30

หมายเหตุ

10

9

8

ขันตอน

ผูจัดทํา....นายศักรินทร สาระรักษ……
(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

No

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์ )
หัวหน้ าภาควิชา/สาขาวิชา/รองคณบดี

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

บันทึกขอมูล

บันทึกขอความ

คําขอตั้งงบประมาณ

เจ้ าเจ้ าทีฝ่ ายแผนงาน ฯ

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่ว โมงทําการ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

บันทึกข้ อมูลคําขอตังงบประมาณ ตาม
ขันตอนผ่านระบบ ERP

จัดทําบันทึกรายงานกองนโยบายและแผน

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทําขอตัง
งบประมาณแผ่นดิน

กิ จกรรมรอง

ลงนาม

คณบดี

Yes

2

8

ข้ อมูลคําขอตังงบประมาณ

บันทึกข้ อความ

รายงานคําขอตังงบประมาณ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

ความถูกต้ องของเอกสาร

ความถูกต้ องของเอกสาร

ความถูกต้ องของเอกสาร

จุดควบคุม (control item)

(ตําแหนง รองคณดีฝายบริหารและแผนงาน

30

1

2

วัน

ผูอนุมติ..อาจารยกรีธา ธรรมเจริญสถิต

Yes

ชม.

เวลา

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

ลงนาม

30

นาที

ผูควบคุม...นางรวินันท พระยานอย…

รวม

No

กองนโยบายและแผน

ตัว ชี้ว ัด (KQI)
คําขอตั้งงบประมาณ

ความถูกต้ องของ
คําขอตังงบประมาณ

ความถูกต้ องของ
บันทึกข้ อความ

ความถูกต้ องของ
คําขอตังงบประมาณ

ตัวชี้วัด (kpi)

รอยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เปาหมาย

คําขอตั้ง
งบประมาณ

ข้ อมูลคําขอตัง
งบประมาณ

บันทึกข้ อความ

รายงานคําขอตัง
งบประมาณ

ผลลัพธ
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2.1.1 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณ เงินรายได้ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

2.1 การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
ประจาปี – งบประมาณนอก
งบประมาณรายได้
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 1 ครั้ง/ปี

รายละเอียดกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดเตรียมข้อมูล
ด้านงบประมาณ เพื่อจัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณ เงินรายได้ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
2.1.2 สรุปรายการงบลงทุนที่จะดาเนินการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ สรุปรายการงบ
จัดซื้อ
ลงทุนที่จะดาเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ
นั้น ๆ
2.1.3 จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดงบลงทุน เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดเตรียมเอกสาร
มาตรฐานครุภัณฑ์ตามสานักงบประมาณ และ รายละเอียดงบลงทุน มาตรฐานครุภัณฑ์ตาม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สานักงบประมาณ และกระทรวงเทคโนโลยี
สื่อสาร
สารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลัก

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ

1

1

เอกสารรายละเอียดงบ
ลงทุน มาตรฐานครุภัณฑ์
ตามสานักงบประมาณ
และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

เอกสารสรุปรายการงบ
ลงทุน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณ
1

2

3

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน

สัดส่วน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..............นายศักรินทร์..................... นามสกุล ………….สาระรักษ์……………………………………. ตาแหน่ง …………หัวหน้าฝ่ายนโยบายแผนและประกันคุณภาพ……………………..……………

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ...........................................งาน...วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ.............................กิจกรรมหลัก .....การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี -งบประมาณเงินนอกงบประมาณ.......

ชื่อ ………......ศักรินทร์…………………………………………………………. นามสกุล ..............สาระรักษ์........................................ รหัสเอกสาร JD - FA - PQ - PL - 02

งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)

32

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.4 จัดทาวาระการประชุม และเอกสารการ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดทาวาระ การ
ประชุม
ประชุม และเอกสารการประชุม
- จัดเตรียมห้องประชุม
2.1.5 ทาบันทึกข้อความขอเชิญประชุม /
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ ทาบันทึก
ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม
ข้อความขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา
ประชุมผ่านระบบ E-Office
2.1.6 ดาเนินการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณ
2.1.7 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลคาขอตั้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ รวบรวม วิเคราะห์
งบประมาณ (เงินรายได้) เพื่อจัดทาคาขอตั้ง
ข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณ(เงินรายได้) เพื่อ
งบประมาณประจาปี
จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี
-การรวบรวบใบเสนอราคา,คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/งบลงทุน
-รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่
Fix cost ต่าง ๆ
- การจัดสรรงบประมาณแก่สาขาวิชา/
ภาควิชา/ฝ่ายงาน
- บันทึกข้อมูลเอกสาร (ไฟล์เอกสาร A3)
2.1.8 นาเสนอผู้บริหารคณะและวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ รวบรวมข้อมูลคา
ขอตั้งงบประมาณ(เงินรายได้)และจัดทา
(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
และนาเสนอผู้บริหารคณะ

กิจกรรมรอง

1

1

1

1

(ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ

คาขอตั้งงบประมาณ

วาระการประชุม

บันทึกข้อความ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
วาระการประชุม
1

30

1

1

1

2

2

1

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน

สัดส่วน
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ รวบรวมข้อมูลคา
ขอตั้งงบประมาณ(เงินรายได้)และจัดทา
(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
และนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
2.1.10 บันทึกข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณตาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ บันทึกข้อมูลคาขอ
ขั้นตอนผ่านระบบ ERP
ตั้งงบประมาณ ตามขั้นตอนผ่านระบบ ERP
-การกรอกข้อมูลของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลในระบบ ERP เช่น ปรัชญา พันธกิจ
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ของ
หน่วยงาน
- การบันทึกข้อมูลหมวดรายจ่ายงบประมาณ
งบลงทุน งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบ
บุคลากร
- การบันทึกข้อมูลหมวดรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายอื่น ๆ (งบดาเนินงาน/ค่า
สาธารณูปโภค/งบรายจ่ายอื่น)
- การบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงานกับ
กิจกรรมย่อย
2.1.11 ทาบันทึกข้อความแจ้งผลการบันทึกคา เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ ทาบันทึกข้อความ
ขอตั้งงบประมาณประจาปีผ่านระบบ e-office เสนอผ่านรองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ ,คณบดี
ไปยังกองนโยบายและแผน
ถึงกองนโยบายและแผน

2.1.9 นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ/
อานวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

กิจกรรมรอง

1

1

บันทึกข้อความ

ข้อมูลในระบบ ERP

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
1

15

1

2

1

1

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน

สัดส่วน
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รายละเอียดกิจกรรม

ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์……..
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …45… นาที/ …5.… ชั่วโมง/ ...17.... วัน
ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย……
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางานเคยปฏิบัติงานด้านแผนงาน/งบประมาณมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี

45
45

5
5

สัดส่วน

ความถี่
20 ครั้ง / ปี
15 ครั้ง / ปี
15 ครั้ง / ปี
15 ครั้ง / ปี
15 ครั้ง / ปี

17
17

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน

ลงนาม…………กรีธา ธรรมเจริญสถิต ………..
(อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต)
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้อนุมัติ

ติดต่อ/ประสานงาน/สอบถามการดาเนินงาน
ติดต่อประสานงานการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบประมาณนอกงบประมาณรายได้
ติดต่อประสานงานการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบประมาณนอกงบประมาณรายได้
ติดต่อประสานงานการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบประมาณนอกงบประมาณรายได้
ติดต่อประสานงานการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบประมาณนอกงบประมาณรายได้

1

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
ข้อมูลในระบบ ERP

เรื่องที่ต้องติดต่อ

2.1.12 บันทึกข้อมูลวางแผนขั้นตอนการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ บันทึกข้อมูล
ปฏิบัติงาน ผ่านระบบ ERP และตรวจสอบ
วางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านระบบ
รายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณในระบบ ERP ERPและตรวจสอบรายละเอียดคาขอตั้ง
งบประมาณในระบบ ERP
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1กองนโยบายและแผน
3.2 งานบริหารงานทั่วไป
3.3งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.5 สาขาวิชาต่างๆ

กิจกรรมหลัก
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – เงินนอกงบประมาณ (รายได้)
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ชื่อ .............นายศักรินทร์..............นามสกุล .............สาระรักษ์...............................................รหัสเอกสาร WI - FA - PQ – PL - 02
งาน......งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ.....กิจกรรมหลัก....การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – เงินนอกงบประมาณ (รายได้)............

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการปฏิบัตงิ านการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี เงินนอกงบประมาณ (รายได้) ได้
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี - เงินนอกงบประมาณ (รายได้) ได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ มถึ งระบบและวิธีการปฏิ บัติง านในการจัดทาค าขอตั้งงบประมาณประจาปี – เงิ นนอกงบประมาณ (รายได้)
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ เงินรายได้ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ เงินรายได้ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
3.2 สรุปรายการงบลงทุนที่จะดาเนินการจัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ สรุปรายการงบลงทุนที่จะดาเนินการจัดซื้อ
3.3 จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดงบลงทุน มาตรฐานรายการครุภัณฑ์ตามสานักงบประมาณ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- เจ้า หน้ า ที่ฝ่ า ยแผนงานฯ สื บ ค้ น ข้ อมู ล รายละเอี ย ดงบลงทุน มาตรฐานรายการครุ ภัณฑ์ตามสานั กงบประมาณ และ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เจ้า หน้ า ที่ฝ่ า ยแผนงานฯ จัด เตรี ย มเอกสารรายละเอี ย ดงบลงทุน มาตรฐานรายการครุ ภั ณฑ์ตามส านั กงบประมาณ
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.4 จัดทาวาระการประชุม และเอกสารการประชุม
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดทาวาระการประชุมและเอกสารการประชุม
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดเตรียมห้องประชุม
3.5 ทาบันทึกข้อความขอเชิญประชุม / ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดทาบันทึกขอความขอเชิญประชุม
3.6 ดาเนินการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการประชุมการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (รายได้)
3.7 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณ (เงินรายได้) เพื่อจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ รวบรวมข้อมูล และจัดทาขอตั้งงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (รายได้)
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3.8 นาเสนอผู้บริหารคณะและวิทยาลัย
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ รวบรวมข้อมูล คาขอตั้งงบประมาณ (เงินรายได้) และจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ และนาเสนอผู้บริหารคณะ
3.9 นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ / อานวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ รวบรวมข้อมูล คาขอตั้งงบประมาณ (เงินรายได้) และจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ และนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
3.10 บันทึกข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณตามขั้นตอนผ่านระบบ ERP
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ บันทึกข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณ ตามขั้นตอนผ่านระบบ ERP
3.11 บันทึกข้อความแจ้งผลการบันทึกคาขอตั้งงบประมาณประจาปีผ่านระบบ e-office ไปยังกองนโยบายและแผน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ ทาบันทึกข้อความเสนอผ่านรองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ, คณบดี, กองนโยบายและแผน
3.12 บันทึกข้อมูลวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านระบบ ERP
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ บันทึกข้อมูลวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านระบบ ERP
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......45...... นาที/ ........5........ ชั่วโมง/ .........17........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม....นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ผู้จัดทา

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย...
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้ควบคุม

ลงนาม...อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต....
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ

6

5

4

3

2

1

ขันตอน

กิจกรรมรอง

การปฎิบัติงานทัวไป

ดํ าเนิ นการจัดประชุมผู้ทีเกียวข้ อง

ทําบันทึกข้ อความขอเชิญประชุม /
ประสานงานผู้เข้ าร่วมประชุม

จัดทําวาระการประชุม และเอกสารการ
ประชุม

จัดเตรี ยมเอกสารรายละเอียดงบลงทุน
มาตรฐานรายการครุภณ
ั ฑ์ตามสํานัก
งบประมาณ และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร

สรุปรายการงบลงทุนทีจะดําเนิ นการจัดซือ

จัดเตรี ยมข้ อมูลเพื อจัดทําคําขอตัง
งบประมาณ เงิ นรายได้ ตามแผนปฏิบตั ิ การ
ประจํ าปี

เริมต้ น / สินสุด

เขารวมประชุม

บันทึกขอความ

เอกสารการประชุม

มาตรฐานรายการครุภณ
ั ฑ

ขอมูลงบลงทุน

จัดเตรียมขอมูล

เริ่มตน

เจ้ าเจ้ าทีฝ่ ายแผนงาน ฯ

การตัด สินใจ

-

ฝาย......แผนงานและประกันคุณ ภาพ........

เขารวมประชุม

บันทึกขอความ

หัวหน้ าภาควิ ชา/สาขาวิ ชา

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

Work Intrucion

WI-xx-yy

เขารวมประชุม

บันทึกขอความ

ผู้บริ หารหน่ วยงาน

คณะกรรมการประจํ าคณะ/อํานวยการวิ ทยาลัย

คู่ม ือปฏิบัติง าน

QM-xx-yy

จุด เชือมโยง

การสือสาร

30

นาที

2

3

ชม.

เวลา

1

1

1

วัน

สายงานหลัก

เอกสารการประชุม

บันทึกข้ อความ

วาระการประชุม

มาตรฐานรายการครุภัณ ฑ

รายการงบลงทุน

แบบฟอรมขอมูลคําขอตั้ง
งบประมาณ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

ความถูกต้ องของเอกสาร

ความถูกต้ องของเอกสาร

ความถูกต้ องของเอกสาร

ความถูกตองของเอกสาร

ความถูกตองของเอกสาร

ความถูกตองของเอกสาร

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ระยะเวลาที่ใ ชปฏิบัติง าน/หนว ย/ ครั้ง ......17......วัน.......5...... ชั่ว โมง.......45.......นาที

กองนโยบายและแผน

กิจกรรมหลัก ….การจัดทําคําขอตั้ง งบประมาณประจําป – งบประมาณเงินนอกงบประมาณ (รายได) ....

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์ )

งาน....วิเคราะหแ ผนงาน - งบประมาณ....

คูมือการปฏิบ ัติง าน Work Instructions (WI)

ความถูกต้ องของ
รายงานการประชุม

ความถูกต้ องของ
บันทึกข้ อความ

ความถูกต้ องของ
วาระการประชุม

ความถูกตอง และครบถวน
ของมาตรฐานรายการครุภัณ ฑ

ความถูกตอง และครบถวน
ของรายงานงบลงทุน

ความถูกตอง และครบถวน
ของแบบฟอรม
คําขอตั้งงบประมาณ

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

เปาหมาย

i.j.k

เอกสารการ
ประชุม

บันทึกข้ อความ

วาระการประชุม

มาตรฐาน
รายการครุภัณฑ

รายการงบลงทุน

แบบฟอรมขอมูล
คําขอตั้ง
งบประมาณมี
ความถูกตอง

ผลลัพธ

หมายเลขดัชนีวัด

38

7

หมายเหตุ

12

11

10

9

8

รวบรวม วิ เคราะห์ข้อมูลคํ าขอตัง
งบประมาณ (เงินรายได้ ) เพื อจัดทําคําขอ
ตังงบประมาณประจํ าปี

ผูจัดทํา....นายศักรินทร สาระรักษ……

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

หัวหน้ าภาควิ ชา/สาขาวิ ชา

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

บันทึกขอมูล

บันทึกขอความ

คําขอตั้งงบประมาณ

คําขอตั้งงบประมาณ

เจ้ าเจ้ าทีฝ่ ายแผนงาน ฯ

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่ว โมงทําการ

1. การคิดปริม าณงาน คิดปริม าณงานรวมใน 1 ป

บันทึกข้ อมูลวางแผนขันตอนการปฏิบตั ิ งาน
ผ่านระบบ ERP

บันทึกข้ อความแจ้ งผลการบันทึกคํ าขอตัง
งบประมาณประจํ าปี ผ่านระบบ e-office ไป
ยังกองนโยบายและแผน

บันทึกข้ อมูลคํ าขอตังงบประมาณตาม
ขันตอนผ่านระบบ ERP

นํ าเสนอคณะกรรมการประจํ าคณะ /
อํานวยการวิ ทยาลัยเพื อพิ จารณา

นํ าเสนอผู้บริ หารคณะและวิ ทยาลัย

กิจกรรมรอง

ขันตอน

No

No

ลงนาม

ลงนาม

Yes

Yes

ผู้บริ หารหน่ วยงาน

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์ )

ลงนาม
Yes
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5

17

1

5

1

1

6

วัน

ข้ อมูลคําขอตังงบประมาณ

บันทึกข้ อความ

ข้ อมูลคําขอตังงบประมาณ

รายงานคําขอตังงบประมาณ

รายงานคําขอตังงบประมาณ

รายงานคําขอตังงบประมาณ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

ผูอนุมติ..อาจารยกรีธา ธรรมเจริญสถิต

รวม

No

15

ชม.

เวลา

(ตําแหนง รองคณดีฝายบริหารและแผนงาน

Yes

นาที

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

ลงนาม

กองนโยบายและแผน

ผูควบคุม...นางรวินันท พระยานอย…

No

คณะกรรมการประจํ าคณะ/อํานวยการวิ ทยาลัย

ความถูกต้ องของเอกสาร

ความถูกต้ องของเอกสาร

ความถูกต้ องของเอกสาร

ความถูกต้ องของเอกสาร

ความถูกต้ องของเอกสาร

ความถูกต้ องของเอกสาร

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วัด (KQI)
คําขอตั้งงบประมาณ

ความถูกต้ องของ
คําขอตังงบประมาณ

ความถูกต้ องของ
บันทึกข้ อความ

ความถูกต้ องของ
คําขอตังงบประมาณ

ความถูกต้ องของ
คําขอตังงบประมาณ

ความถูกต้ องของ
คําขอตังงบประมาณ

ความถูกต้ องของ
คําขอตังงบประมาณ

ตัวชี้วัด (kpi)

รอยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เปาหมาย

คําขอตั้ง
งบประมาณ

ข้ อมูลคําขอตัง
งบประมาณ

บันทึกข้ อความ

ข้ อมูลคําขอตัง
งบประมาณ

รายงานคําขอตัง
งบประมาณ

รายงานคําขอตัง
งบประมาณ

รายงานคําขอตัง
งบประมาณ

ผลลัพธ
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กิจกรรมรอง

2.1การจั ด ท าประมาณการรายรั บ 2.1.1รวมรวมเอกสารการประมาณการรายรับงบประมาณ
งบประมาณประจาปี
ประจาปี
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 1 ครั้ง/ปี
2.1.2วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารการจัดทางานประมาณ
การประมาณการรายรับให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
โดยการจัดประชุมกับคณะกรรมการ/หัวหน้างาน เพื่อ
ไม่ให้งบประมาณรายรับมากเกินไป ตามแบบฟอร์มของ
กองนโยบายและแผน
2.1.3 ดาเนินการกรอกเอกสารการประมาณการรายรับ
ประจาปี

กิจกรรมหลัก

2. งานหลักที่รับผิดชอบ
รายละเอียดกิจกรรม
รวบรวมเอกสาร ข้อมูลการจัดทา
งบประมาณประจาปี จากหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารจาก
การประมาณการรายรับจากสาขาวิชา
และดาเนินการสรุปการประมาณการตาม
แบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผนกาหนด
ดาเนินการกรอกเอกสารการประมาณการ
รายรับประจาปี ตามแบบฟอร์มที่กอง
นโยบายและแผนกาหนดไว้

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

1

ข้อมูลการจัดทา
ประมาณการ
รายรับ

1

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
1
ข้อมูล/แบบฟอร์ม
3
การประมาณการ
รายรับ
1
ข้อมูล/เอกสาร
2
การจัดทา
ประมาณการ
รายรับ

สัดส่วน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์....................... นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………. ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ…………………………………………………..

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ............................................งาน…..วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ...........................กิจกรรมหลัก .....การจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี …………………………………..

ชื่อ ……………ศักรินทร์…………………………………………………………. นามสกุล ..............สาระรักษ์........................................ รหัสเอกสาร JD -FA - PQ - PL - 03

งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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รายละเอียดกิจกรรม

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
4.2 ประสบการณ์ทางาน ด้านแผนงานในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี

ติดต่อ/ประสานงาน/สอบถามการดาเนินงาน
ติดต่อประสานงานการจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี
ติดต่อประสานงานการจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี
ติดต่อประสานงานการจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี

เรื่องที่ต้องติดต่อ

สรุปและจัดพิมพ์เอกสารการประมาณการ
รายรับประจาปี เพื่อเสนอผู้บริหารในการ
พิจารณาเห็นชอบ
2.1.5 จัดทาบันทึกข้อความส่งเอกสารการจัดทาเอกสาร - ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความส่ง
การประมาณการรายรับประจาปี เสนอกองนโยบายและ เอกสารการจัดทาเอกสารการประมาณ
แผน ผ่านระบบ E-office
การรายรับประจาปี เสนอกองนโยบาย
และแผน ผ่านระบบ E-office
- ดาเนินการจัดเก็บเอกสารทั้งหมด
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

กิจกรรมรอง

2.1.4 สรุปและจัดพิมพ์เอกสารการประมาณการรายรับ
ประจาปี เสนอผู้บริหารพิจารณา

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1กองนโยบายและแผน
3.2 งานบริหารงานทั่วไป
3.3งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

50
50

3
3

สัดส่วน

ความถี่
10 ครั้ง / ปี
5 ครั้ง / ปี
5 ครั้ง / ปี
5 ครั้ง / ปี

3
3

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
1
เอกสารการ
30
ประมาณการ
รายรับประจาปี
1
ประมาณการ
20
รายรับ
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ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์……..
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …50… นาที/ …3.… ชั่วโมง/ ...3.... วัน

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย……
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม…………กรีธา ธรรมเจริญสถิต ………..
(อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต)
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้อนุมัติ

42

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี
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ชื่อ .............นายศักรินทร์..............นามสกุล .............สาระรักษ์...............................................รหัสเอกสาร WI - FA - PQ – PL - 03
งาน......งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ.....กิจกรรมหลัก....การจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี..............................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบของเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีปฏิบัติงานในการจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี ตลอดจนการส่งผลการจัดทา
ประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวมรวมเอกสารการประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี
3.2 วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารการจัดทางานประมาณการประมาณการรายรับให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยการจัดประชุมกับ
คณะกรรมการ/หัวหน้างาน เพื่อไม่ให้งบประมาณรายรับมากเกินไป ตามแบบฟอร์มของกองนโยบายและแผน
3.3 ดาเนินการกรอกเอกสารการประมาณการรายรับประจาปี
3.4 สรุปและจัดพิมพ์เอกสารการประมาณการรายรับประจาปี เสนอผู้บริหารพิจารณา
3.5 จัดทาบันทึกข้อความส่งเอกสารการจัดทาเอกสารการประมาณการรายรับประจาปี เสนอกองนโยบายและแผน
ผ่านระบบ E-office
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน .....50....... นาที/ ........3........ ชั่วโมง/ ........3......... วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม
ลงนาม....นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ผู้จัดทา

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย...
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้ควบคุม

ลงนาม...อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต....
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ

หมายเหตุ

5

4

3

2

รวมรวมเอกสารการประมาณการรายรั บ
งบประมาณประจํ าปี

1

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

ผูจัดทํา....นายศักรินทร สาระรักษ……

ประธานสาขาวิชา/เจ้ าหน้ าทีสาขาวิ ชา

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

ข้ อมูลการจัด
ทํ าประมาณการรายรั บ

หน่วยงานอืนๆ ที เกียวข้ อง

แบบฟอร์ม

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่ว โมงทําการ

เอกสาร
การประมาณการรายรั บ

กองนโยบายและแผน

การตัด สินใจ

FM-xx-yy

เริ มต้ น

พิ มพ์บนั ทึกข้ อความ

สรุ ปและจัดพิ มพ์เอกสาร

ดําเนิ นการกรอกเอกสาร
ประมาณการรายรั บ

รวบรวมเอกสาร ข้ อมูลการจัดทํ า
ประมาณการรายรั บ

Yes

คู่ม ือปฏิบัติง าน

Yes

พิ จารณา

คณบดี

3

1

2

วัน

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

บันทึกข้ อความ

ความถูกต้ องของเอกสาร

เอกสารรายงานการจัดทํ าประมาณ ความถูกต้ องของข้ อมูล
การรายรั บ

ข้ อมูลการจัดทํ าประมาณการรายรั บ ความถูกต้ องของข้ อมูล

ข้ อมูลการจัดทํ าประมาณการรายรั บ ความครบถ้ วนของข้ อมูล
เอกสารการประชุม

ข้ อมูล/แบบฟอร์ มการประมาณการ ความครบถ้ วนของข้ อมูล
รายรั บ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

ผูอนุมติ..อาจารยกรีธา ธรรมเจริญสถิต

3

3

ชม.

เวลา

สายงานหลัก

(ตําแหนง รองคณดีฝายบริหารและแผนงาน

50

20

30

นาที

การสือสาร

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

รวม

ลงนามเอกสาร

No

จุด เชือมโยง

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนว ย/ ครั้ง ......3......วัน......3....... ชั่ว โมง.......50.......นาที

ผูควบคุม...นางรวินันท พระยานอย…

No

Yes

วิ เคราะห์ข้อมูล

No

คณะกรรมการ/หัวหน้ างาน

รายละเอียดกิจกรรม (งานทีสัมพันธ์ )

Work Intrucion

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก ...การจัดทําประมาณการรายรับงบประมาณประจําป ....
WI-xx-yy

จนท.ฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพ

งาน....วิเคราะหแ ผนงาน/งบประมาณ....

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

จัดทําบันทึกข้ อความส่งเอกสารการจัดทํา
เอกสารการประมาณการรายรั บประจํ าปี
เสนอกองนโยบายและแผน ผ่านระบบ
E-office

สรุปและจัดพิมพ์เอกสารการประมาณการ
รายรั บประจํ าปี เสนอผู้บริ หารพิจารณา

ดําเนินการกรอกเอกสารการประมาณการ
รายรั บประจํ าปี

วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารการจัดทํางาน
ประมาณการประมาณการรายรั บให้
สอดคล้ องกับมหาวิทยาลัย โดยการจัด
ประชุมกับคณะกรรมการ/หัวหน้ างาน เพือ
ไม่ให้ งบประมาณรายรั บมากเกินไป ตาม
แบบฟอร์ มของกองนโยบายและแผน

กิ จกรรมรอง

การปฎิบัติงานทัวไป

ขันตอน

เริมต้ น / สินสุด

ฝาย....แผนงานและประกันคุณภาพ.....

คูมือการปฏิบ ัติง าน Work Instructions (WI)

ตัว ชี้ว ัด (KQI)
ประมาณการรายรับ

ประมาณการรายรั บ

รายงานการจัดทํ าประมาณการ
รายรั บ

ข้ อมูลประมาณการรายรั บ

สรุ ปรายงานการประชุม

จํ านวนนักศึกษา
อัตราค่าทําเนียม

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

i.j.k

ประมาณการ
รายรั บ

รายงานการ
จัดทํ าประมาณ
การรายรั บ

ข้ อมูลประมาณ
การรายรั บ

รอยละ 100 ประมาณการ
รายรับ

100

100

100

รายงานการ
ประชุม

ข้ อมูลการจัดทํ า
ประมาณการ
รายรั บ

100

100

ผลลัพธ

เปาหมาย

หมายเลขดัชนีวัด
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน 2.1.1เตรียมเอกสาร/ข้อมูล รายรับ-รายจ่ายประจาเดือน/ ดาเนินการจัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล
12
แบบฟอร์ม/ข้อมูล
1
การใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน/ ไตรมาส/ปี
รายรับ-รายจ่าย ประจาเดือน/ไตรมาส/
การรายงานผล
ไตรมาส/ปี
ปีงบประมาณ
การปฏิบัติงานการ
- หน่วยนับ : ครั้ง
ใช้จ่ายงบประมาณ
- 12 ครั้ง/ปี
2.1.2 ประสานขอข้อมูลการเบิกจ่าย ตัวชี้วัด จากฝ่ายการเงิน ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่าย/
12
ข้อมูลการรายงาน 15
และบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย, ตัวชี้วัดตามองค์ประกอบ
ผลการปฏิบัติงาน
ต่างๆ จากฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การใช้จ่าย
งบประมาณ
2.1.3 บันทึกข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ดาเนินการบันทึกข้อมูลผลการเบิกจ่าย
12
ข้อมูลการ
1
ตัวชี้วัดลงในระบบ ERP
งบประมาณ แยกตามผลผลิต กองทุน
ปฏิบัติงานการใช้
กิจกรรม และตัวชี้วัดตามองค์ประกอบ
จ่ายงบประมาณ
ต่างๆ ลงในระบบ ERP

2. งานหลักที่รับผิดชอบ

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์....................... นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………. ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………

สัดส่วน

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ............................................งาน....วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ...........................กิจกรรมหลัก .....การรายผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน/ไตรมาส/ปี......

ชื่อ ………ศักรินทร์…………………………………………………………....... นามสกุล ..............สาระรักษ์........................................ รหัสเอกสาร JD - FA - PQ - PL - 04

งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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เรื่องที่ต้องติดต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

ติดต่อ/ประสานงาน/สอบถามการดาเนินงาน
ติดต่อประสานงานการรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน/ไตรมาส/ปี
ติดต่อประสานงานการรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน/ไตรมาส/ปี
ติดต่อประสานงานการรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน/ไตรมาส/ปี

กิจกรรมรอง

สัดส่วน

ความถี่
10 ครั้ง / ปี
5 ครั้ง / ปี
5 ครั้ง / ปี
10 ครั้ง / ปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.4 บันทึกข้อมูลงบลงทุน ในระบบ EXCEL ตาม
ดาเนินการบันทึกข้อมูลงบลงทุน ในระบบ
12
ข้อมูลการจัดซื้อ
3
แบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผนกาหนด
EXCEL โดยแยกตามรายละเอียดตาม
จัดจ้าง/ผลการใช้
ครุภัณฑ์ที่ได้รบั จัดสรร ตามแบบฟอร์มที่
จ่ายงบประมาณ
กองนโยบายและแผนกาหนด
(งบลงทุน)
2.1.5 จัดทาบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัด - ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความรายงาน
12
บันทึกข้อความ
15
จ้าง/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ผ่านระบบ E- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการใช้จ่าย
รายงานสรุปผล
office
การจัดซื้อจัดจ้าง/
งบประมาณ (งบลงทุน)
ผลการใช้จ่าย
- ดาเนินการจัดส่งเอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ (งบ
ลงทุน)
2.1.6 จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานและผล - ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความรายงานผล
12
บันทึกข้อความ
20
การใช้จ่ายงบประมาณ เสนอส่งกองนโยบายและแผน ผ่าน
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการ
ระบบ E-office
- ดาเนินการจัดส่งเอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม
50
3
2
รวมระยะเวลาทั้งหมด
4
30

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1กองนโยบายและแผน
3.2 งานบริหารงานทั่วไป
3.3งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กิจกรรมหลัก
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ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์……..
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …-… นาที/ …4.… ชั่วโมง/ ....30... วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
4.2 ประสบการณ์ทางาน ด้านแผนงานในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย……
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม…………กรีธา ธรรมเจริญสถิต ………..
(อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต)
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การรายงานผลการปฏิบตั ิงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน/ไตรมาส/ปี

48

ชื่อ .............นายศักรินทร์..............นามสกุล .............สาระรักษ์..............................................รหัสเอกสาร WI - FA - PQ – PL - 04
งาน...งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ...กิจกรรมหลัก..การรายงานผลการปฏิบัตงิ านการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน/ไตรมาส/ปี..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบของเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีปฏิบัติงานในการรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน/ไตรมาส/ปี ตลอดจน
การรายงานผลการการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน/ไตรมาส/ปี
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 เตรียมเอกสาร/ข้อมูล รายรับ-รายจ่ายประจาเดือน/ไตรมาส/ปี
3.2 ประสานขอข้อมูลการเบิกจ่าย ตัวชี้วัด จากฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.3 บันทึกข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัดลงในระบบ ERP
3.4 บันทึกข้อมูลงบลงทุน ในระบบ EXCEL ตามแบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผนกาหนด
3.5 จัดทาบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ผ่านระบบ E-office
3.6 จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอส่งกองนโยบายและแผน ผ่านระบบ E-office
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน .....50....... นาที/ ........3........ ชั่วโมง/ ........2......... วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม
ลงนาม....นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ผู้จัดทา

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย...
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้ควบคุม

ลงนาม...อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต....
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ

5

หมายเหตุ

6

จัดทําบันทึกข้ อความรายงานสรุ ปผลการ
จัดซือจัดจ้ าง/ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ
(งบลงทุน) ผ่ านระบบ E-office

4

เอกสารรายงานผล
การปฏิบตั ิ งาน

เอกสารรายงานผล
การจัดซือจัดจ้าง

กองนโยบายและแผน

ผูจัดทํา....นายศักรินทร สาระรักษ……

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

ประธานสาขาวิชา/เจ้ าหน้ าทีสาขาวิชา

แบบฟอร์ ม

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่ว โมงทํา การ

ข้ อมูลการเบิกจ่าย ตัวชีวัด

หน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้ อง

การตัดสินใจ

FM-xx-yy

Work Intrucion

พิ มพ์ บนั ทึกข้ อความ

พิ มพ์ บนั ทึกข้ อความ

บันทึกข้ อมูล ในระบบ EXCEL

บันทึกข้ อมูล ในระบบ ERP

เตรี ยมเอกสาร/ข้ อมูล รายรับรายจ่ายประจําเดื อน/ไตรมาส/ปี

เริ มต้ น

จนท.ฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพ

Yes

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

No

3

2

1

1

วัน

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้อนกลับ

บันทึกข้ อความ

ความถูกต้ องของข้ อมูล
ความครบถ้ วนของข้ อมูล

ความถูกต้ องของข้ อมูล
ความครบถ้ วนของข้ อมูล

ความถูกต้ องของข้ อมูล
ความครบถ้ วนของข้ อมูล

ข้ อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุน

บันทึกข้ อความ

ความถูกต้ องของข้ อมูล
ความครบถ้ วนของข้ อมูล

ความครบถ้ วนของข้ อมูล

ข้ อมูลการเบิกจ่าย ตัวชีวัด

ข้ อมูลการเบิกจ่าย ตัวชีวัด

แบบฟอร์ ม/ข้ อมูลการใช้ จ่าย
ความครบถ้ วนของข้ อมูล
งบประมาณ ประจําเดื อน/ไตรมาส/ปี

ผูอนุมติ..อาจารยกรีธา ธรรมเจริญสถิต
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20

3

ชม.

เวลา

(ตําแหนง รองคณดีฝายบริหารและแผนงาน

No

15

15

นาที

สายงานหลัก

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

รวม

ลงนามเอกสาร

Yes

ลงนามเอกสาร

คณบดี

การสือสาร

สายงานไปและกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)

100

100

100

100

100

100

เปาหมาย

ตัว ชี้ว ัด (KQI)
รอยละ 100
รายงานผลการปฏิบ ัต ิงานและผล
การใชจา ยงบประมาณ และรายงาน
สรุป ผลการจัด ซื้อจัด จา ง/ผลการใช
จา ยงบประมาณ (งบลงทุน)

รายงานผลการปฏิบตั ิ งานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ

รายงานสรุปผลการจัดซือจัดจ้าง/ผลการ
ใช้ จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน)

ข้ อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุน

ข้ อมูลการเบิกจ่าย ตัวชีวัด

เอกสารการเบิกจ่าย
เอกสารตัวชีวัด

เอกสารรายจ่าย

ระยะเวลาที่ใชป ฏิบ ัต ิงาน/หนว ย/ ครั้ง ......3......วัน......3....... ชั่ว โมง.......50.......นาที

ผูควบคุม...นางรวินันท พระยานอย…

คณะกรรมการ/หัวหน้ างาน

จุดเชือมโยง

กิจ กรรมหลัก ...การรายงานผลการปฏิบ ัต ิงานการใชจา ยงบประมาณประจํา เดือน/ไตรมาส/ป ....
WI-xx-yy

รายละเอียดกิ จกรรม (งานทีสัมพันธ์ )

งาน....วิเคราะหแ ผนงาน/งบประมาณ....

3. กําหนดให 1 คน ทํา งาน 230 วัน/ป

1. การคิด ปริมาณงาน คิด ปริมาณงานรวมใน 1 ป

จัดทําบันทึกข้ อความรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้ จ่ายงบประมาณ
เสนอส่ งกองนโยบายและแผน ผ่ านระบบ
E-office

บันทึกข้ อมูลงบลงทุน ในระบบ EXCEL
ตามแบบฟอร์ มทีกองนโยบายและแผน
กําหนด

3

ประสานขอข้ อมูลการเบิ กจ่าย ตัวชีวัด
จากฝ่ ายการเงินและบัญชี และผู้ทีเกียวข้ อง

เตรี ยมเอกสาร/ข้ อมูล รายรับ-รายจ่าย
ประจําเดือน/ไตรมาส/ปี

กิจกรรมรอง

การปฎิบัติงานทัวไป

บันทึกข้ อมูลผลการใช้ จ่ายงบประมาณ
และตัวชีวัดลงในระบบ ERP

2

1

ขันตอน

เริ มต้ น / สินสุด

ฝา ย....แผนงานและประกันคุณ ภาพ.....

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

i.j.k

ผลลัพธ

รายงานผลการปฏิบ ัต ิงานและผล
การใชจา ยงบประมาณ และรายงาน
สรุป ผลการจัด ซื้อจัด จา ง/ผลการใช
จา ยงบประมาณ (งบลงทุน)

รายงานผลการปฏิบตั ิ งานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ

รายงานสรุปผลการจัดซือจัดจ้าง/ผลการ
ใช้ จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน)

ข้ อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุน

ข้ อมูลการเบิกจ่าย ตัวชีวัด

ข้ อมูลการเบิกจ่ายและตัวชีวัด

ข้ อมูลการใช้ จ่ายงบประมาณ

หมายเลขดัชนีวัด
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กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.3 จัดประชุมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

2.1.2 จัดเตรียมเอกสารการประชุม

- จัดเตรียมเอกสารการประชุม
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการขอข้อมูล
ด้านสถานที่ อาหาร ใบเซ็นชื่อ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการจัดประชุมการจัดทาแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ตามกาหนดการที่วางไว้

2.1การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ท าง 2.1.1 ทาบันทึกข้อความเชิญบุคคลกรที่เกี่ยวข้องประชุม ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความเชิญ
การเงิน
บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่าน
- หน่วยนับ : ครั้ง
ระบบ E-office
- 1 ครั้ง/ปี

กิจกรรมหลัก

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ

1

1

เอกสารของกิจกรรม
ใบเสร็จค่าใช้จ่าย
ใบเซ็นชื่อเข้าประชุม

3

2

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
1
บันทึกข้อความ
20
เชิญประชุมการ
จัดทาแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์....................... นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………. ตาแหน่ง...หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………

สัดส่วน

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ............................................งาน.....วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ..........................กิจกรรมหลัก.....การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน.................................................................

ชื่อ …………..ศักรินทร์…………………………………………………………. นามสกุล ..............สาระรักษ์........................................ .รหัสเอกสาร JD - FA - PQ - PL - 05

งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ติดต่อ/ประสานงาน/สอบถามการดาเนินงาน
ติดต่อประสานงานการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ติดต่อประสานงานการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ติดต่อประสานงานการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ดาเนินการสรุปการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน เพื่อเสนอผู้บริหารหน่วยงานใน
การพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อ
คณะกรรมการคณะ/คณะกรรมการวิทยาลัย/
อธิการบดีตามขั้นตอน
2.1.7 จัดทาบันทึกข้อความส่งเอกสารการจัดทาแผนกล - ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความส่ง
ยุทธ์ทางการเงิน เสนอกองนโยบายและแผนผ่านระบบ E- เอกสารการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
office
- ดาเนินการจัดส่งเอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

2.1.6 สรุปและจัดพิมพ์เอกสารการจัดทาแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ประจาปีเสนอผู้บริหารหน่วยงาน/
คณะกรรมการคณะ/คณะกรรมการวิทยาลัย/อธิการบดี
พิจารณา

2.1.4 วิเคราะห์ข้อมูลเดิม และดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ ดาเนินการรวบรวมข้อมูลแผนกลยุทธ์ทาง
ทางการเงิน เอกสารการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน การเงินของเดิม เพื่อดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลแผนกลยุทธ์ทางการเงินใหม่ ตาม
เอกสาร/แบบฟอร์ม ที่มหาวิทยาลัยฯ
กาหนด
2.1.5 ทบทวนข้อมูล เอกสารการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง ทบทวน ตรวจสอบ สรุปข้อมูล เอกสาร
การเงิน
การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1กองนโยบายและแผน
3.2 งานบริหารงานทั่วไป
3.3งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

บันทึกข้อความ
การจัดทาแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน

1

1

ข้อมูลการจัดทา
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน
สรุปเอกสารการ
จัดทารายงานการ
จัดทาแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน

1

10
10

20

30

6
6

สัดส่วน

ความถี่
10 ครั้ง / ปี
5 ครั้ง / ปี
5 ครั้ง / ปี
5 ครั้ง / ปี

6
6

1

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
1
ข้อมูลการจัดทา
5
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน

51

ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์……..
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …10… นาที/ …6.… ชั่วโมง/ ...6.... วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
4.2 ประสบการณ์ทางาน ด้านแผนงานในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย……
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม…………กรีธา ธรรมเจริญสถิต ………..
(อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต)
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้อนุมัติ

52

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
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ชื่อ .............นายศักรินทร์..............นามสกุล .............สาระรักษ์................................................รหัสเอกสาร WI - FA - PQ – PL - 05
งาน......งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ..........................กิจกรรมหลัก.........การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน.................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบของเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีปฏิบัติงานในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ตลอดจนการรายงานผลการทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ทาบันทึกข้อความเชิญบุคคลกรที่เกี่ยวข้องประชุม
3.2 จัดเตรียมเอกสารการประชุม
3.3 จัดประชุมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
3.4 วิเคราะห์ข้อมูลเดิม และดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เอกสารการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
3.5 ทบทวนข้อมูล เอกสารการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
3.6 สรุ ป และจัด พิมพ์เ อกสารการจัด ทาแผนกลยุ ทธ์ทางการเงิ น ประจาปี เ สนอผู้ บ ริ ห ารหน่ วยงาน/คณะกรรมการคณะ/
คณะกรรมการวิทยาลัย/อธิการบดี พิจารณา
3.7 จัดทาบันทึกข้อความส่งเอกสารการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เสนอกองนโยบายและแผนผ่านระบบ E-office
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

54
5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน .....10....... นาที/ ........6........ ชั่วโมง/ ........6......... วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม

ลงนาม....นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ผู้จัดทา

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย...
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้ควบคุม

ลงนาม...อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต....
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ

จัดเตรี ยมเอกสารการประชุม

จัดประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ์ ทางการเงิ น

วิ เคราะห์ข้อมูลเดิ ม และดํ าเนิ นการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ ทางการเงิ น เอกสารการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ ทางการเงิ น

ทบทวนข้ อมูล เอกสารการจัดทําแผนกล
ยุทธ์ ทางการเงิ น

สรุปและจัดพิ มพ์ เอกสารการจัดทําแผนกล
ยุทธ์ ทางการเงิ น ประจํ าปี เสนอผู้บริ หาร
หน่วยงาน/คณะกรรมการคณะ/
คณะกรรมการวิ ทยาลัย/อธิ การบดี พิ จารณา

จัดทําบันทึกข้ อความส่งเอกสารการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ ทางการเงิ น เสนอกองนโยบาย
และแผน ผ่านระบบ E-office

2

3

4

5

6

7

หมายเหตุ

ทําบันทึกข้ อความเชิญบุคคลกรทีเกียวข้ อง
ประชุม

1

กองนโยบายและแผน

เอกสารการจัดทํ า
แผนกลยุทธ์ ทางการเงิน

ผูจัดทํา....นายศักรินทร สาระรักษ……
(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่ว โมงทําการ

เอกสารเชิ ญประชุม

ประธานสาขาวิ ชา/เจ้ าหน้ าทีสาขาวิ ชา

พิ มพ์บนั ทึกข้ อความ

พิ มพ์เอกสาร

ทบทวนข้ อมูล

ข้ อมูลและรายละเอียด

เตรี ยมเอกสารการประชุม

ทํ าบันทึกข้ อความ

เริ มต้ น

จนท.ฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพ

Yes

คู่ม ือปฏิบัติง าน

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน

พิ จารณา

คณบดี

Yes

No

6

1

5

วัน

บันทึกข้ อความ

เอกสารรายงานการจัดทํ าแผนกล
ยุทธ์ ทางการเงิน

ร่ างแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน

ข้ อมูลการจัดทํ าแผนกลยุทธ์ ทาง
การเงิ น

เอกสารการประชุม

ข้ อมูลการจัดทํ าแผนกลยุทธ์ ทาง
การเงิ น
เอกสารการประชุม

บันทึกข้ อความ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

ผูอนุมติ..อาจารยกรีธา ธรรมเจริญสถิต

6

3

2

ชม.

เวลา

สายงานหลัก

(ตําแหนง รองคณดีฝายบริหารและแผนงาน

10

20

30

20

นาที

การสือสาร

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

รวม

ลงนามเอกสาร

จุด เชือมโยง

ระยะเวลาที่ใ ชปฏิบัติง าน/หนว ย/ ครั้ง ......3......วัน......3....... ชั่ว โมง.......50.......นาที

ผูควบคุม...นางรวินันท พระยานอย…

No

Yes

วิ เคราะห์ข้อมูล

No

ดําเนิ นการประชุม

คณะกรรมการ/หัวหน้ างาน

รายละเอียดกิจกรรม (งานทีสัมพันธ์ )

Work Intrucion

WI-xx-yy

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

บุคลากรที เกียวข้ อง

การตัด สินใจ

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

1. การคิดปริม าณงาน คิดปริม าณงานรวมใน 1 ป

กิจกรรมรอง

การปฎิบัติงานทัวไป

ขันตอน

เริมต้ น / สินสุด

งานวิเคราะหแ ผนงาน/งบประมาณ

ฝาย...แผนงานและประกันคุณ ภาพ…..

คูมือการปฏิบ ัติง าน Work Instructions (WI)

ความครบถ้ วนของข้ อมูล
ความถูกต้ องของข้ อมูล

ความครบถ้ วนของข้ อมูล
ความถูกต้ องของข้ อมูล

ความครบถ้ วนของข้ อมูล
ความถูกต้ องของข้ อมูล

ความครบถ้ วนของข้ อมูล
ความถูกต้ องของข้ อมูล

ความครบถ้ วนของข้ อมูล

ความครบถ้ วนของข้ อมูล

ความถูกต้ องของข้ อมูล

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ตัว ชี้ว ัด (KQI)
แผนกลยุทธทางการเงิน

แผนกลยุทธ์ ทางการเงิน

รายงานการจัดทํ าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน

แผนกลยุทธ์ ทางการเงิน

ร่ างแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน

สรุ ปรายงานการประชุม

เอกสารการประชุม

ข้ อมูลการตอบรั บเข้ าร่ วมประชุม

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

i.j.k

รอยละ 100

100

100

100

100

100

แผนกลยุทธ
ทางการเงิน

แผนกลยุทธ์ ทาง
การเงิ น

แผนกลยุทธ์ ทาง
การเงิ น

แผนกลยุทธ์ ทาง
การเงิ น

ร่ างแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน

รายงานการ
ประชุม

เอกสารการ
ประชุม

ข้ อมูลการตอบ
รั บเข้ าร่ วมประชุม

100

100

ผลลัพธ

เปาหมาย

หมายเลขดัชนีวัด
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2.6การควบคุมติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ
- หน่วยนับ : ครั้ง
- ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี

กิจกรรมหลัก

2.6.3 บันทึกให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ
พร้อมรายละเอียด และลงนามเอกสาร

2.6.1 ผู้รับผิดชอบโครงการทาบันทึกข้อความเสนอ
ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม
2.6.2 ตรวจสอบบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในระบบ E-office

กิจกรรมรอง
ผู้รับผิดชอบโครงการทาบันทึกข้อความ
เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ ตรวจสอบบันทึก
ข้อความขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณในระบบ E-office
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ บันทึกให้
ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ
พร้อมรายละเอียด (ผลผลิต,กิจกรรม/โครง
การ,กองทุน,ภาค,จานวนเงิน) พร้อมลง
นามเอกสาร

รายละเอียดกิจกรรม

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานการวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณได้อย่างถูกต้อง
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ

10

100

180

180

100

รายละเอียด
ของโครงการ
/กิจกรรม

ความเห็น
ประกอบการ
พิจารณาอนุมัติ

-

บันทึกข้อความ

สัดส่วน
-

5

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์....................... นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………. ตาแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ...........................................งาน......วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ..........................กิจกรรมหลัก.....การควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ......................................................

ชื่อ ………ศักรินทร์…………………………………………………………..........นามสกุล ..............สาระรักษ์........................................ รหัสเอกสาร JD - FA - PQ - PL – 06

งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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กิจกรรมรอง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ ติดตามขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณใน
ระบบ E-office

รายละเอียดกิจกรรม

180

180

180

เอกสารใน
ระบบ E-office
/แฟ้มเอกสาร

ข้อมูล
การคุมยอด
งบประมาณ

-

35
-

5

10

5

15

100

100

100

สัดส่วน

ความถี่
180 ครั้ง / ปีงบประมาณ
50 ครั้ง / ปีงบประมาณ
50 ครั้ง / ปีงบประมาณ
50ครั้ง / ปีงบประมาณ

-

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน

ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม
ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ / การเบิกจ่ายงบประมาณ /แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายละเอียดเพิ่มหรือมีการแก้ไขการขออนุมัติโครงการ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

2.6.6 พิมพ์รายงาน และจัดเก็บเอกสารที่ได้รับอนุมัติเข้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ พิมพ์รายงาน
ตู้เอกสารในระบบ E-office /แฟ้มเอกสาร
และจัดเก็บเอกสารที่ได้รับอนุมัติเข้าตู้
เอกสารในระบบ E-office/แฟ้มเอกสาร
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

2.6.5 บันทึกข้อมูลการคุมยอดงบประมาณการขออนุมัติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ บันทึกข้อมูล
การคุมยอดงบประมาณจากการขออนุมัติ
ตามรายละเอียดในบันทึกข้อความใน
Microsoft (Excel)

2.6.4 ติดตามขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณในระบบ E-office

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1รองคณบดี/หัวหน้าสาขา/ผู้รับผิดชอบโครงการ
3.1 นักวิชาการเงินและบัญชี
3.2 นักวิชาการพัสดุ
3.3 งานบริหารงานทั่วไป / ผู้รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรมหลัก
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ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์……..
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย……
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน .....-....... นาที/ ........-....... ชั่วโมง/ ......15.......... วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี

ลงนาม…………กรีธา ธรรมเจริญสถิต ………..
(อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต)
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การควบคุมการการใช้จ่ายงบประมาณ

59

ชื่อ .............นายศักรินทร์..............นามสกุล .............สาระรักษ์...............................................รหัสเอกสาร WI - FA - PQ – PL - 06
งาน......งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ...........กิจกรรมหลัก.........การควบคุมการการใช้จ่ายงบประมาณ.......................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันที่แก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานการวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณได้อย่างถูกต้อง
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การควบคุมการการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม
- ผู้รับผิดชอบโครงการทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม
3.2 ตรวจสอบบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในระบบ E-office
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ ตรวจสอบบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในระบบ E-office
3.3 บันทึกให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมตั ิพร้อมรายละเอียด และลงนามเอกสาร
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ บันทึกให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติพร้อมรายละเอียด
(ผลผลิต,กิจกรรม/โครงการ,กองทุน,ภาค,จานวนเงิน) พร้อมลงนามเอกสาร
3.4 ติดตามขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในระบบ E-office
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ ติดตามขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในระบบ E-office
3.5 บันทึกข้อมูลการคุมยอดงบประมาณการขออนุมัติ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ บันทึกข้อมูลการคุมยอดงบประมาณจากการขออนุมัติตามรายละเอียดในบันทึกข้อความ
ใน Microsoft Excel
3.6 พิมพ์รายงาน และจัดเก็บเอกสารที่ได้รับอนุมัติเข้าตู้เอกสารในระบบ E-office /แฟ้มเอกสาร
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ พิมพ์รายงาน และจัดเก็บเอกสารที่ได้รับอนุมัติเข้าตูเ้ อกสารในระบบ E-office/แฟ้มเอกสาร
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน .......35..... นาที/ .......-......... ชัว่ โมง/ ........-......... วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ……………………….. แบบฟอร์ม

ลงนาม....นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ผู้จัดทา

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย...
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้ควบคุม

ลงนาม...อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต....
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ

บันทึกใหความเห็นประกอบการพิจารณา
อนุมัติพรอมรายละเอียด และลงนามเอกสาร

ติดตามขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณในระบบ E-office

บันทึกขอมูลการคุมยอดงบประมาณการขอ
อนุมัติ

พิมพรายงาน และจัดเก็บเอกสารที่ไดรับอนุมัติ
เขาตูเอกสารในระบบ E-office /แฟมเอกสาร

2

3

4

5

6

WI-xx-yy
Work Intrucion

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

จัดเก็บเอกสารเขาตูเอกสารในระบบ
E-office /แฟมเอกสาร

บันทึกขอมูลการคุมยอด
งบประมาณ Microsoft Excel

บันทึกใหความเห็นประกอบการ
พิจารณาอนุมัติพรอมรายละเอียด

ลงนามเอกสาร

No

No

Yes

No

-

เอกสารในระบบ E-office
/แฟมเอกสาร

ขอมูลการคุมยอดงบประมาณ

บันทึกขอความเสนอขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม

(ตําแหนง รองคณดีฝายบริหารและแผนงาน

-

-

-

-

บันทึกขอความเสนอขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม

บันทึกขอความเสนอขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม

บันทึกขอความเสนอขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)
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-

-

-

-

-

-

วัน

ผูอนุมติ..อาจารยกรีธา ธรรมเจริญสถิต

รวม

5

10

5

-

-

-

ชม.

เวลา

สายงานหลัก

สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ประจําป

ความถูกตองของเอกสาร

ตัวชี้วัด (kqi)

สายงานไปและกลับ

i.j.k

รอยละ 100

รอยละ 100

เปาหมาย

จัดเก็บเอกสารขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม

เก็บขอมูลการขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรมเพื่อใหงายตอ
การติดตามรายงานผล

ตัวชี้วัด (KQI) การควบคุม
ติดตามการใชจายงบประมาณ

จัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ

ขอมูลมีความถูกตอง

ผลลัพท

รอยละ 100

รอยละ 100

เอกสารขออนุมัติโครงการ/
กิจกรรม

รอยละ 100 ทะเบียนคุมยอดงบประมาณ

สถานะของการขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม

เอกสารขออนุมัติโครงการ/
กิจกรรมมีความถูกตอง
สอดคลองกับแผนปฏิบัติ
การประจําป

เอกสารขออนุมัติโครงการ/
กิจกรรมมีความถูกตอง

หมายเลขดัชนีวดั

ติดตามเอกสารเสนอขออนุมัติ
เอกสารไมคางในระบบ e-office รอยละ 100
โครงการ/กิจกรรม

ความเห็นประกอบการพิจารณา
อนุมัติ (ผลผลิต,กิจกรรม/โครง
การ,กองทุน,ภาค,จํานวนเงิน)

ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสาร รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม

จุดควบคุม (control item)

สายงานยอนกลับ

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .......-...... ชั่วโมง.......35.......นาที

ผูควบคุม...นางรวินันท พระยานอย…

Yes

พิจารณาอนุมัติ

10

5

นาที

การสื่อสาร

ตรวจสอบบันทึกขอความขอ
อนุมัติโครงการ/กิจกรรม

หนวยงานที่เกี่ยวของ

จุดเชื่อมโยง

-

คณบดี

คูมือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก........การควบคุมติดตามการใชจายงบประมาณ..........

รับเอกสาร /บันทึกขอความเสนอ
ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม

รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพันธ)

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

แบบฟอรม

FM-xx-yy

งาน.......วิเคราะหแผนงาน/งบประมาณ.............

ผูจัดทํา....นายศักรินทร สาระรักษ……

เริ่มตน

ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูขอดําเนินการ

การตัดสินใจ

ฝาย...........แผนงานและประกันคุณภาพ.............

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
หมายเหตุ

ตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติโครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในระบบ E-office

กิจกรรมรอง

การปฎิบัติงานทั่วไป

ผูรับผิดชอบโครงการทําบันทึกขอความเสนอ
ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม

เริ่มตน / สิ้นสุด

1

ขั้น ตอน

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
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2.13การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ (งบดาเนินงาน)
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี

กิจกรรมหลัก

2. งานหลักที่รับผิดชอบ
รายละเอียดกิจกรรม

2.13.1 รับคาสั่ง/บันทึกข้อความจากผู้บริหารในการโอน ผู้บริหารแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
ดาเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)
2.13.2 ตรวจสอบข้อมูลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ ตรวจสอบ
งบประมาณ (งบดาเนินงาน)
รายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(งบดาเนินงาน) ของผู้ขอดาเนินการ
/ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
2.13.3 บันทึกข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ บันทึกข้อมูล
(งบดาเนินงาน)
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ในระบบ ERP หน้า SNBGDT23 ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วน

กิจกรรมรอง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานการวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณได้อย่างถูกต้อง
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ

5

10

15

คาสั่ง
/บันทึกข้อความ
รายการโอน
งบประมาณ

เอกสาร
โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

5

5

5

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์....................... นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………. ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………

100

100

50

สัดส่วน

ชื่อ ………....ศักรินทร์………………………………………………………….... นามสกุล ..............สาระรักษ์........................................ รหัสเอกสาร JD - FA - PQ - PL - 07
ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ..............................................งาน.....วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ..........................กิจกรรมหลัก .....การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินการ)..........................................

งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

2.13.4 เสนอคณบดีลงนามเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง - เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ เสนอ
งบประมาณ (งบดาเนินงาน)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
- คณบดีลงนามเอกสารการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
ในระบบ ERP
2.13.5ทาบันทึกข้อความขออนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดพิมพ์บันทึก
งบประมาณ (งบดาเนินงาน)
ข้อความการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(งบดาเนินงาน) ในระบบ E-officeเสนอ
ต่ออธิการบดี(ผ่านรองคณบดี คณบดีและ
กองนโยบายและแผน)
2.13.6 เสนอรองคณบดีลงนามเอกสารการโอน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ เสนอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
- รองคณบดีพิจารณาเอกสาร และลงนาม
เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(งบดาเนินงาน) ในระบบE-office
2.13.7เสนอคณบดีลงนามเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง - เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ เสนอ
งบประมาณ (งบดาเนินงาน)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
- คณบดีพิจารณาเอกสาร และลงนาม
เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(งบดาเนินงาน) ในระบบE-office
2.13.8ส่งต่อบันทึกข้อความถึงกองนโยบายและแผน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ ส่งต่อบันทึก
เพื่อตรวจสอบข้อมูล – ความถูกต้องของเอกสารและให้ ข้อความถึงกองนโยบายและแผน
ความเห็นประกอบการพิจารณา
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล – ความ
ถูกต้องของเอกสาร และให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณา

กิจกรรมรอง
เอกสารการโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

5

5

5

5

5

1

5

5

15

5

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน

100

100

100

100

100

สัดส่วน
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4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี

เรื่องที่ต้องติดต่อ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
การโอนงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
การโอนงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
ประสานงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดเก็บเอกสาร
ที่ได้รับอนุมัติเข้าตู้เอกสารในระบบ
E-office /แฟ้มเอกสาร

2.13.10 จัดเก็บเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ (งบดาเนินงาน)

รายละเอียดกิจกรรม
อธิการบดีพิจารณา และอนุมัติ ในระบบ
E-office และระบบ ERP

กิจกรรมรอง

2.13.9 อธิการบดีพิจารณา และอนุมัติ

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1รองคณบดี/หัวหน้าสาขา/ผู้รับผิดชอบโครงการ
3.2 นักวิชาการเงินและบัญชี
3.3 นักวิชาการพัสดุ
3.4สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมหลัก

5

5
เอกสาร
ที่ได้รับอนุมัติ

บันทึกข้อความ
/สถานะการอนุมัติ

11
42

10
-

100

-

สัดส่วน

ความถี่
5ครั้ง / ปีงบประมาณ
5ครั้ง / ปีงบประมาณ
5ครั้ง / ปีงบประมาณ
5ครั้ง / ปีงบประมาณ

1
5

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
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ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์……..
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย……
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน ......55...... นาที/ ........5....... ชั่วโมง/ .......-.......... วัน

ลงนาม…………กรีธา ธรรมเจริญสถิต ………..
(อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต)
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การโอนงบประมาณ (งบดาเนินการ)
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ชื่อ .............นายศักรินทร์..............นามสกุล .............สาระรักษ์..............................................รหัสเอกสาร WI - FA - PQ – PL - 07
งาน......งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ................กิจกรรมหลัก....การโอนงบประมาณ (งบดาเนินการ)..........................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานการวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณได้อย่างถูกต้อง
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การควบคุมการการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับคาสั่ง/บันทึกข้อความจากผู้บริหารในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
- ผู้บริหารแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ เพื่อดาเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
3.2 ตรวจสอบข้อมูลการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
- เจ้าหน้าที่ฝา่ ยแผนงานฯ ตรวจสอบรายการขอโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน) ของผู้ขอดาเนินการ/
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
3.3 ตรวจสอบข้อมูลการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
- เจ้าหน้าที่ฝา่ ยแผนงานฯ บันทึกข้อมูลการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณในระบบ ERP หน้า SNBGDT23
ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
3.4 เสนอคณบดีลงนามเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
- เจ้าหน้าที่ฝา่ ยแผนงานฯ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
- คณบดีลงนามเอกสารการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน) ในระบบ ERP
3.5 ทาบันทึกข้อความขออนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
- เจ้าหน้าที่ฝา่ ยแผนงานฯ จัดพิมพ์บันทึกข้อความการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน) ในระบบ E-office
เสนอต่ออธิการบดี (ผ่านรองคณบดี คณบดี และกองนโยบายและแผน)
3.6 เสนอรองคณบดีลงนามเอกสารการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
- รองคณบดีพิจารณาเอกสาร และลงนามเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน) ในระบบ E-office
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3.7 เสนอคณบดีลงนามเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
- คณบดีพิจารณาเอกสาร และลงนามเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน) ในระบบ E-office
3.8 ส่งต่อบันทึกข้อความถึงกองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องของเอกสารและให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณา
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ ส่งต่อบันทึกข้อความถึงกองนโยบายและแผน ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล–ความถูกต้อง
ของเอกสารและให้ความเห็นประกอบการพิจารณา
3.9 อธิการบดีพิจารณาและอนุมัติ
- อธิการบดีพิจารณา และอนุมัติ ในระบบ E-office และระบบ ERP
3.10 จัดเก็บเอกสารการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดเก็บเอกสารที่ได้รับอนุมัติเข้าตูเ้ อกสารในระบบ E-office /แฟ้มเอกสาร
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน .......11..... นาที/ .......1......... ชั่วโมง/ ........-......... วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ........................................

ลงนาม....นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ผู้จัดทา

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย...
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้ควบคุม

ลงนาม...อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต....
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ

ตรวจสอบขอมูลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ (งบดําเนินงาน)

บันทึกขอมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(งบดําเนินงาน)

เสนอคณบดีลงนามเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ (งบดําเนินงาน)

ทําบันทึกขอความขออนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ (งบดําเนินงาน)

เสนอรองคณบดีลงนามเอกสารการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดําเนินงาน)

เสนอคณบดีลงนามเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ (งบดําเนินงาน)

สงตอบันทึกขอความถึงกองนโยบายและแผน
เพื่อตรวจสอบขอมูล ความถูกตองของเอกสาร
และใหความเห็นประกอบการพิจารณา

อธิการบดีพิจารณา และอนุมัติ

จัดเก็บเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(งบดําเนินงาน)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

WI-xx-yy
Work Intrucion

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

จัดเก็บเอกสารเขาตูเอกสาร
ในระบบ E-office /แฟมเอกสาร

บันทึกขอความขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ในระบบ E-office

บันทึกขอมูลการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ในระบบ ERP

ตรวจสอบรายการขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

รับแจงจากผูบริหาร เพื่อดําเนินการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

Yes

ลงนามเอกสาร

No

No

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

จุดเชื่อมโยง

รวม

11

10

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ชม.

เวลา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัน

สายงานหลัก

เอกสารที่ไดรับอนุมัติ

เอกสารที่ไดรับอนุมัติ

บันทึกขอความ
/สถานะการอนุมัติ

บันทึกขอความ

บันทึกขอความ

บันทึกขอความ

ตัวชี้วัด (KQI)
การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ (งบดําเนินงาน)

จัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ

รอยละ 100

รอยละ 100

เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณไดรับการพิจารณาอนุมัติ/
ไมอนุมัติ

เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณไดรับการพิจารณจากกอง
นโยบายและแผน

จัดเก็บเอกสารเขาตูเอกสารใน
ระบบ E-office /แฟมเอกสาร

รอยละ 100

เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณไดรับการพิจารณาลงนาม

เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณไดรับการพิจารณาลงนาม

บันทึกขอความการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ในระบบ E-office

เอกสารไดรับการพิจารณาการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณผานระบบ ERP

บันทึกรายการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณผานจากระบบ ERP

รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ดําเนินการตามขั้นตอนได

ผลลัพท

เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณไดรับการพิจารณาอนุมัติ

เอกสารผานขั้นตอนตางๆ

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

เปาหมาย

i.j.k
หมายเลขดัชนี วัด

ดิดตามบันทึกขอความการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ เอกสารไดรับการพิจารณาอนุมัติ รอยละ 100
E-office / ERP

ดิดตามบันทึกขอความการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ
E-office

เอกสารมีความถูกตอง

เอกสารมีความถูกตอง

การลงนามเอกสารการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในระบบ
E-office
ติดตามการลงนามเอกสารการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ใน
ระบบ E-office

เอกสารมีความถูกตอง

เอกสารมีความถูกตอง

เอกสารมีความถูกตอง

เอกสารมีความถูกตอง

ตัวชี้วัด (kqi)

สายงานไปและกลับ

บันทึกขอความการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในระบบ
E-office

การอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณผาน ระบบ ERP

การบันทึกขอมูลการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณผาน
ระบบ ERP

เอกสาร
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

ตรวจสอบรายการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

จุดควบคุม (control item)

สายงานยอนกลับ

รายการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

คําสั่ง /บันทึกขอความ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

ผูอนุมติ..อาจารยกรีธา ธรรมเจริญสถิต

Yes

1

5

5

15

5

15

10

5

นาที

การสื่อสาร

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ......1..... ชั่วโมง.......11......นาที

(ตําแหนง รองคณดีฝายบริหารและแผนงาน

พิจารณาอนุมัติ

พิจารณาให
ความเห็น

No

หนวยงานที่เกี่ยวของ

Yes / No

ผูควบคุม...นางรวินันท พระยานอย…

Yes

ลงนามเอกสาร

Yes

ลงนามเอกสาร

คณบดี

คูมือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก .......การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดําเนินงาน).......

รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพันธ)

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

แบบฟอรม

FM-xx-yy

งาน.......วิเคราะหแผนงาน/งบประมาณ....

ผูจัดทํา....นายศักรินทร สาระรักษ……

เริ่มตน

ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูขอดําเนินการ

การตัดสินใจ

ฝาย.........แผนงานและประกันคุณภาพ........

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

หมายเหตุ 1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวม

รับคําสั่ง/บันทึกขอความจากผูบริหารในการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดําเนินงาน)

1

การปฎิบัติงานทั่วไป

กิจกรรมรอง

เริ่มตน / สิ้นสุด

ขั้นตอน

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
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2.14การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ (งบลงทุน)
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี

กิจกรรมหลัก

2. งานหลักที่รับผิดชอบ
รายละเอียดกิจกรรม

2.14.1 รับคาสั่ง/บันทึกข้อความจากผู้บริหารในการโอน ผู้บริหารแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
ดาเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(งบลงทุน)
2.14.2 ตรวจสอบข้อมูลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ ตรวจสอบ
งบประมาณ (งบลงทุน)
รายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(งบลงทุน)ของผู้ขอดาเนินการ
2.14.3 บันทึกข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ บันทึกข้อมูล
(งบลงทุน)
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ในระบบ ERP หน้า SNBGDT23 ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วน

กิจกรรมรอง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานการวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณได้อย่างถูกต้อง
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ

5

10

15

คาสั่ง
/บันทึกข้อความ
รายการโอน
งบประมาณ
เอกสาร
โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

2

2

2

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์....................... นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………. ตาแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………

100

100

50

สัดส่วน

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ............................................งาน....วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ...........................กิจกรรมหลัก .....การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)................................................

ชื่อ ………ศักรินทร์…………………………………………………………....... นามสกุล ..............สาระรักษ์........................................ รหัสเอกสาร JD - FA - PQ - PL - 08

งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

2.14.8ส่งต่อบันทึกข้อความถึงกองนโยบายและแผน
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล – ความถูกต้องของเอกสาร
และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแก่
คณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ฯ

2.14.7 คณบดีลงนามเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ (งบลงทุน)

2.14.6 เสนอรองคณบดีลงนามเอกสารการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)

2.14.5ทาบันทึกข้อความขออนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ (งบลงทุน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดพิมพ์บันทึก
ข้อความการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(งบลงทุน) ในระบบ E-office เสนอต่อ
อธิการบดี(ผ่านรองคณบดี คณบดี และ
กองนโยบายและแผน)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ เสนอ
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
- รองคณบดีพิจารณาเอกสาร และลงนาม
เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(งบลงทุน) ในระบบE-office
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ เสนอ
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
- คณบดีพิจารณาเอกสาร และลงนาม
เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(งบดาเนินงาน) ในระบบE-office
กองนโยบายและแผน ดาเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล – ความถูกต้องของ
เอกสาร และให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณา

2.14.4 เสนอคณบดีลงนามเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง คณบดีลงนามเอกสาร การโอน
งบประมาณ (งบลงทุน)
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)ใน
ระบบ ERP

กิจกรรมรอง

2

2

2

2

บันทึกข้อความ
/สถานะการอนุมัติ

บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

เอกสารการโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

1

5

5

15

5

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน

100

100

100

100

100

สัดส่วน
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กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

3.4 กองนโยบายและแผน
3.5 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10

เอกสาร
ที่ได้รับอนุมัติ

2

41
22

30

บันทึกข้อความ
/สถานะการอนุมัติ

2

-

100

100

สัดส่วน

2ครั้ง / ปีงบประมาณ
2ครั้ง / ปีงบประมาณ

ความถี่
2ครั้ง / ปีงบประมาณ
2ครั้ง / ปีงบประมาณ
2ครั้ง / ปีงบประมาณ

1
3

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ / การเบิกจ่ายงบประมาณ /แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การโอนงบประมาณ (งบลงทุน)
ประสานงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
ประสานงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

2.14.9เข้าร่วมชี้แจงการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - คณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลง
(งบลงทุน) ต่อคณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ฯพิจารณา และอนุมัติ
งบประมาณ ฯเพื่อพิจารณา และอนุมัติ
- อธิการบดีอนุมัติ ในระบบ E-office
และระบบ ERP
2.14.9 จัดเก็บเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดเก็บเอกสาร
(งบลงทุน)
ที่ได้รับอนุมัติเข้าตู้เอกสารในระบบ
E-office /แฟ้มเอกสาร
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1รองคณบดี/หัวหน้าสาขา/ผู้รับผิดชอบโครงการ
3.1 นักวิชาการเงินและบัญชี
3.2 นักวิชาการพัสดุ

กิจกรรมหลัก

71

ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์……..
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย……
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน ......22...... นาที/ ........3....... ชั่วโมง/ .......-.......... วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี

ลงนาม…………กรีธา ธรรมเจริญสถิต ………..
(อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต)
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้อนุมัติ

72

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การโอนงบประมาณ (งบลงทุน)

73

ชื่อ .............นายศักรินทร์..............นามสกุล .............สาระรักษ์................................................รหัสเอกสาร WI - FA - PQ – PL - 08
งาน................งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ..............กิจกรรมหลัก....การโอนงบประมาณ (งบลงทุน)...........................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันที่แก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานการวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณได้อย่างถูกต้อง
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การควบคุมการการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับคาสั่ง/บันทึกข้อความจากผู้บริหารในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
- ผู้บริหารแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ เพื่อดาเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
3.2 ตรวจสอบข้อมูลการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ ตรวจสอบรายการขอโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) ของผูข้ อดาเนินการ
3.3 บันทึกข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ บันทึกข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ ERP หน้า SNBGDT23
ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
3.4 เสนอคณบดีลงนามเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
- คณบดีลงนามเอกสาร การโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) ในระบบ ERP
3.5 ทาบันทึกข้อความขออนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
- เจ้าหน้าที่ฝา่ ยแผนงานฯ จัดพิมพ์บันทึกข้อความการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) ในระบบ E-office
เสนอต่ออธิการบดี (ผ่านรองคณบดี คณบดี และกองนโยบายและแผน)
3.6 เสนอรองคณบดีลงนามเอกสารการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
- เจ้าหน้าที่ฝา่ ยแผนงานฯ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
- รองคณบดีพิจารณาเอกสาร และลงนามเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) ในระบบ E-office
3.7 คณบดีลงนามเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
- คณบดีพิจารณาเอกสาร และลงนามเอกสารการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน) ในระบบ E-office

3.8 ส่งต่อบันทึกข้อความถึงกองนโยบายและแผน ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล–ความถูกต้องของเอกสาร
และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแก่คณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ฯ
- กองนโยบายและแผน ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล – ความถูกต้องของเอกสาร และให้ความเห็นประกอบการพิจารณา
3.9 เข้าร่วมชี้แจงการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) ต่อคณะกรรมการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณฯ
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- คณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ พิจารณาและอนุมัติ
- อธิการบดีอนุมัติ ในระบบ E-office และระบบ ERP
3.10 จัดเก็บเอกสารการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ จัดเก็บเอกสารที่ได้รับอนุมัติเข้าตูเ้ อกสารในระบบ E-office /แฟ้มเอกสาร
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน .................................. หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน .......41..... นาที/ .......1......... ชั่วโมง/ ........-......... วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน .......................... แบบฟอร์ม

ลงนาม....นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ผู้จัดทา

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย...
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้ควบคุม

ลงนาม...อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต....
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ

เริ่มตน / สิ้นสุด

ตรวจสอบขอมูลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ (งบลงทุน)

บันทึกขอมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(งบลงทุน)

เสนอคณบดีลงนามเอกสารการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)

ทําบันทึกขอความขออนุมัติการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)

เสนอรองคณบดีลงนามเอกสารการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)

เสนอคณบดีลงนามเอกสารการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)

สงตอบันทึกขอความถึงกองนโยบายและแผน
เพื่อตรวจสอบขอมูล ความถูกตองของเอกสาร
และใหความเห็นประกอบการพิจารณา

เขารวมชี้แจงการขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ (งบลงทุน) ตอคณะกรรมการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติ

จัดเก็บเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ (งบลงทุน)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

รับแจงจากผูบริหาร เพื่อดําเนินการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ผูจัดทํา....นายศักรินทร สาระรักษ……

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

จัดเก็บเอกสารเขาตูเอกสารใน
ระบบ E-office /แฟมเอกสาร

บันทึกขอความการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ในระบบ E-office

บันทึกขอมูลการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ในระบบ ERP

ตรวจสอบรายการขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

WI-xx-yy
Work Intrucion

Yes

ลงนามเอกสาร

No

No

Yes

ลงนามเอกสาร

Yes

ลงนามเอกสาร

No

คณบดี

คูมือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

Yes / No

รวม

พิจารณาอนุมัติ

Yes

พิจารณาให
ความเห็น

No

หนวยงานที่เกี่ยวของ

จุดเชื่อมโยง
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10

30

1

5

5

15

5

15

10

5

นาที

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ชม.

เวลา

การสื่อสาร

กิจกรรมหลัก .........การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน).........

ผูควบคุม...นางรวินันท พระยานอย…

รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพันธ)

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

แบบฟอรม

FM-xx-yy

งาน..........วิเคราะหแผนงาน/งบประมาณ.........

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

เริ่มตน

ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูขอดําเนินการ

การตัดสินใจ

ฝาย.........แผนงานและประกันคุณภาพ...........

หมายเหตุ 1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

รับคําสั่ง/บันทึกขอความจากผูบริหารในการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)

กิจกรรมรอง

การปฎิบัติงานทั่วไป

1

ขั้นตอน

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

เอกสาร
ที่ไดรับอนุมัติ

เอกสาร
ที่ไดรับอนุมัติ

บันทึกขอความ
/สถานะการอนุมัติ

บันทึกขอความ

บันทึกขอความ

บันทึกขอความ

เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

เอกสาร
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

คําสั่ง /บันทึกขอความ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

สายงานยอนกลับ

จัดเก็บเอกสารเขาตูเอกสารในระบบ
E-office /แฟมเอกสาร

ดิดตามบันทึกขอความการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ
E-office

ดิดตามบันทึกขอความการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ
E-office

ติดตามการลงนามเอกสารการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในระบบ
E-office

ติดตามการลงนามเอกสารการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในระบบ
E-office

บันทึกขอความการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ในระบบ E-office

การอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณผาน ระบบ ERP

การบันทึกขอมูลการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณผาน ระบบ ERP

ตรวจสอบรายการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

(ตําแหนง รองคณดีฝายบริหารและแผนงาน

ผูอนุมติ..อาจารยกรีธา ธรรมเจริญสถิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัน

สายงานหลัก

ตัวชี้วัด (KQI) .การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(งบลงทุน)

จัดเก็บเอกสารอยางเปน
ระบบ

เอกสารไดรับการพิจารณา
อนุมัติ

เอกสารผานขั้นตอนตางๆ

เอกสารมีความถูกตอง

เอกสารมีความถูกตอง

เอกสารมีความถูกตอง

เอกสารมีความถูกตอง

เอกสารมีความถูกตอง

เอกสารมีความถูกตอง

ตัวชี้วัด (kqi)

สายงานไปและกลับ

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ......1....... ชั่วโมง.......41.......นาที

เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณไดรับการพิจารณาลงนาม

เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณไดรับการพิจารณาลงนาม

บันทึกขอความการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ในระบบ E-office

เอกสารไดรับการพิจารณาการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณผานระบบ
ERP

บันทึกรายการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณผานจากระบบ ERP

รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ดําเนินการตามขั้นตอนได

ผลลัพท

เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณไดรับการพิจารณาอนุมัติ

รอยละ 100

เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง
รอยละ 100 งบประมาณไดรับการพิจารณาอนุมัติ/
ไมอนุมัติ

รอยละ 100

เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลง
รอยละ 100 งบประมาณไดรับการพิจารณจากกอง
นโยบายและแผน

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

เปาหมาย

i.j.k
หมายเลขดัชนี วัด
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2.1การจัดทาแผน/บริหารความ
เสี่ยง
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 1 ครั้ง/ปี

กิจกรรมหลัก

- จัดทา (ร่าง) โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงฯ
- นาเสนอโครงการให้รองคณบดีฝ่ายแผนฯ ตรวจสอบ
- พิมพ์บันทึกข้อความนาเสนอโครงการให้คณบดี
พิจารณาอนุมัติ
- นัดหมายการประชุม
- เตรียมเอกสารการประชุม
- ดาเนินการประชุม
- จัดทารายงานการประชุม

2.1.2 ขออนุมัติโครงการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ

2.1.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยง

จัดพิมพ์คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คณบดีลงนาม

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 จัดทาคาสั่งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กิจกรรมรอง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ

1

รายงานการประชุม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
1
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1
โครงการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงฯ

30

3

3

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน

สัดส่วน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์....................... นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………. ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………….

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ............................................งาน.....วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ..........................กิจกรรมหลัก .....การจัดทาแผน/บริหารความเสี่ยง.................................................................

ชื่อ ………......อนันต์………………………………………………………………..นามสกุล ..............พุกพูล.............................................รหัสเอกสาร JD - FA - PQ - PL - 09

งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.9 ติดตามรายงานความก้าวหน้าการ
บริหารความเสี่ยงทุกไตรมาสต่อกองนโยบาย
และแผน
2.1.10 สรุปผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงประจาปี และจัดทาเป็น
รายงาน

แผนบริหารความ
เสี่ยงที่แก้ไข

บันทึกข้อความ
จัดส่งแผนบริหาร
ความเสี่ยง
แผนบริหารความ
เสี่ยงที่ได้รับการ
เผยแพร่
รายงาน
ความก้าวหน้าการ
บริหารความเสี่ยง
ข้อมูลการ
ดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง

1

1

1

1

ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงพร้อมหลักฐาน

1

แผนบริหารความ
เสีย่ งที่แก้ไข

1

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
1
(ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ยง

ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลความก้าวหน้า
การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

- รวบรวมข้อมูลพื้นฐานประกอบการวิเคราะห์
- การระบุความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยง
- การกาหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความ
เสี่ยง
- รวบรวมและจัดทาเป็น (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
2.1.5 ปรับปรุง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง นา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหารพิจารณา
ประจาปีงบประมาณตามข้อเสนอแนะของ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ผู้บริหาร
2.1.6 ปรับปรุง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง นา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการ
ประจาปีงบประมาณตามข้อเสนอแนะของ ประจาคณะ/คณะกรรมการอานวยการพิจารณา และ
คณะกรรมการประจาคณะ/คณะกรรมการ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
อานวยการ
2.1.7 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี ทาบันทึกข้อความผ่านระบบ E-office พร้อมแนบไฟล์
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปยังกองนโยบาย แผนฯ ส่งกองนโยบายและแผน
และแผน
2.1.8 ประชุมมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง ทางช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
อาทิ การประชุม ลงเว็บไซต์

2.1.4 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมรอง

30

5

2

2

4
3
3
4
2

1

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
1

สัดส่วน
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ลงนาม……อนันต์ พุกพูล……..
(นายอนันต์ พุกพูล)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

เรื่องที่ต้องติดต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์)……
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ติดต่อ/ประสานงาน/สอบถามการดาเนินงาน
ติดต่อประสานงานการจัดทาแผน/บริหารความเสี่ยง
ติดต่อประสานงานการจัดทาแผน/บริหารความเสี่ยง
ติดต่อประสานงานการจัดทาแผน/บริหารความเสี่ยง

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …-… นาที/ ….5… ชั่วโมง/ ....7... วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ด้านแผนงานในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี

กิจกรรมรอง

-

5
5

สัดส่วน

ความถี่
10 ครั้ง / ปี
10 ครั้ง / ปี
10 ครั้ง / ปี
10 ครั้ง / ปี

7
7

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
1

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย…..
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
2.1.11 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม นาข้อมูลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมา
1
รายงานผลการ
แผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ จัดท าเป็ นรายงานผลการด าเนิ นงานตามแผนบริหาร
ดาเนินงานตามแผน
เสนอผู้บริหาร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
บริหารความเสี่ยง
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1กองนโยบายและแผน
3.2 งานบริหารงานทั่วไป
3.3งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กิจกรรมหลัก
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
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ชื่อ .............นายศักรินทร์..............นามสกุล .............สาระรักษ์...........................รหัสเอกสาร WI - FA - PQ – PL - 09
งาน.............งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ.............กิจกรรมหลัก..........การจัดทาแผนการบริหารความเสีย่ ง................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการรายงานผลการดาเนินงาน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาคาสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.2 ขออนุมัติโครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงฯ
3.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
3.4 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
- รวบรวมข้อมูลพื้นฐานประกอบการวิเคราะห์
- การระบุความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยง
- การกาหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
- รวบรวมและจัดทาเป็น (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
3.5 ปรับปรุง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
3.6 ปรับปรุง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะ/คณะกรรมการ
อานวยการ
3.7 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติไปยังกองนโยบายและแผน
3.8 ประชุมมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
3.9 ติดตาม รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาสต่อกองนโยบายและแผน
3.10 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี และจัดทาเป็นรายงาน
3.11 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณเสนอผู้บริหาร

4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 5 ชั่วโมง/ 7 วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม

ลงนาม....นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ผู้จัดทา

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย...
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้ควบคุม

ลงนาม...อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต....
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ

กิจกรรมรอง

จัดทําคํ าสังคณะกรรมการบริหารความเสียง

ขออนุมัติโครงการจัดทําแผนบริหารความ
เสียงฯ

จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื อจัดทําแผน
บริหารความเสียง

วิเคราะห์ และประเมินความเสียงเพื อจัดทํา
แผนบริหารความเสียง

ปรับปรุ ง (ร่าง) แผนบริหารความเสียง
ประจําปี งบประมาณ ตามข้ อเสนอแนะของ
ผู้บริหาร

ปรับปรุ ง (ร่าง) แผนบริหารความเสียง
ประจําปี งบประมาณ ตามข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการ
อํ านวยการ

1

2

3

4

5

6

การปฎิบตั ิงานทัวไป

ขันตอน

เริ มต้ น / สินสุด

กองนโยบายและแผน

การตัดสินใจ

เจ้ าหน้ าทีบัณฑิตวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการฯ

ขออนุมัติโครงการ

ทํ าคํ าสังแต่งตัง

เริมต้ น 1

จนท.ฝ่ ายแผนงานฯ

ปรับปรุ ง (ร่าง) แผนบริหารความ
เสียง

ปรับปรุ ง (ร่าง) แผนบริหารความ
เสียง

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ไม่ถกู ต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

ถูกต้ อง

คู่มือปฏิบตั ิงาน

QM-xx-yy

ลงนาม

ลงนาม

พิจารณา

ไม่อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

คณบดี

อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

จุดเชือมโยง

การสือสาร

อนุมตั ิ

พิจารณา

ไม่อนุมตั ิ

30

นาที

2

2

4

4
3
3

3

3

ชม.

เวลา

1

วัน

สายงานหลัก

จํานวนผู้เข้ าร่ วมประชุม

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ความถูกต้ องของข้ อมูล

(ร่าง) แผนบริ หารความเสี ยง ความถูกต้ องของข้ อมูล

รายงานการประชุม

โครงการจัดทําแผนบริ หาร
ความเสี ยงฯ

คําสังแต่งตังคณะกรรมการ
บริหารความเสี ยง

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

ระยะเวลาที่ใชป ฏิบ ัต ิง าน/หนว ย/ ครั้ง 7 วัน 5 ชั่ว โมง

คณะกรรมการประจําคณะ/
คณะกรรมการอํานวยการ

กิจ กรรมหลัก ...การจัด ทําแผนการบริห ารความเสี่ย ง ....

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์)

Work Intrucion

WI-xx-yy

งาน....วิเคราะหแผนงาน/งบประมาณ....

จัดทําแผนบริหารความเสียง
- รวบรวมข้ อมูลพื นฐาน
- ระบุความเสียง
- ประเมินความเสียง
- กํ าหนดกลยุทธ์/แนวทางจัดการ
- รวบรวมจัดทํา (ร่าง) แผนฯ

แบบฟอร์ ม

FM-xx-yy

ฝาย....แผนงานและประกัน คุณ ภาพ....

คูมือการปฏิบัต ิงาน Work Instructions (WI)

(ร่าง) แผนบริ หารความเสี ยง

รายงานการประชุม

โครงการจัดทําแผนบริ หาร
ความเสี ยงฯ

คําสังแต่งตังคณะกรรมการ
บริหารความเสี ยง

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 80

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เปาหมาย

i.j.k

ร่ าง แผนบริ หาร
ความเสี ยง

รายงานการประชุม

โครงการฯได้ รับ
การอนุมตั ิ

มีคําสังแต่งตัง

ผลลัพธ

หมายเลขดัชนีวัด
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ประชุมมอบหมายให้ ผ้ รู ับผิดชอบดํ าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสียง

ติด ตาม รายงานความก้ าวหน้ าการบริหาร
ความเสียงทุกไตรมาสต่อกองนโยบายและ
แผน

สรุ ปผลการดํ าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสียง ประจําปี และจัดทําเป็ นรายงาน

จัดทํารายงานผลการดํ าเนินงานตามแผน
บริหารความเสียง ประจําปี งบประมาณเสนอ
ผู้บริหาร

8

9

10

11

ผูจัดทํา....นายอนันต พุกพูล……

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)

เจ้ าหน้ าทีบัณฑิตวิทยาลัย

3.กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

รับทราบ

กองนโยบายและแผน

2.กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

1.การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

จัดส่งแผนบริหารความเสียง ประจําปี
งบประมาณ ที ได้ รับอนุมัติไปยังกองนโยบาย
และแผน

7

หมายเหตุ

กิจกรรมรอง

ขันตอน
รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

รายงานผลการดํ าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสียง ประจําปี

จัดทํารายงานผลการดํ าเนินงาน

สรุ ปผลการดํ าเนินงาน

ติด ตาม รายงานความก้ าวหน้ า

ถูกต้ อง

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

ตรวจสอบ

ไม่ถกู ต้ อง

ประชุมมอบหมายให้ ผ้ รู ับผิดชอบดํ าเนินงาน

จัดส่งแผนบริหารความเสียง

จนท.ฝ่ ายแผนงานฯ

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์)

พิจารณา

ไม่อนุมตั ิ

คณบดี

อนุมตั ิ

รวม

อนุมตั ิ

พิจารณา

ไม่อนุมตั ิ

คณะกรรมการประจําคณะ/
คณะกรรมการอํานวยการ

-

30

นาที

5

1

5

2

ชม.

เวลา

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริ หารความเสี ยง

รายงานความก้ าวหน้ าการ
บริหารความเสี ยง

แผนบริ หารความเสี ยง

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

จุดควบคุม (control item)

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่ งรายงานตามกําหนดเวลา

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

7

1

1

วัน

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เปาหมาย

รอยละ 100
ตัว ชี้ว ัด (KQI)
แผนบริห ารความเสี่ย ง

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริ หารความเสี ยง

รายงานความก้ าวหน้ าการ
บริหารความเสี ยง

แผนบริ หารความเสี ยง

ตัวชี้วัด (kpi)

แผนบริห าร
ความเสี่ย ง

รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนบริ หารความ
เสี ยง

รายงาน
ความก้ าวหน้ า
การบริ หารความ
เสี ยง

แผนบริ หารความ
เสี ยง

ผลลัพธ
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2.1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดทา
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ
2.1.2 ขออนุมัติโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ

2.1การจัด ท าแผนยุท ธศาสตร์ 5 ปี
และแผนปฏิบัติการประจาปี
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 1 ครั้ง/ปี

2.1.3 จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
จั ด พิ ม พ์ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการให้
1
คาสั่งแต่งตั้ง
40
คณบดีลงนาม
คณะกรรมการ
ทบทวนฯ
- จัดทา (ร่าง) โครงการจัดทาแผน
1
โครงการจัดทา
ยุทธศาสตร์ฯ
แผนยุทธศาสตร์ฯ
- นาเสนอโครงการให้รองคณบดีฝ่ายแผนฯ
3
ตรวจสอบ
- พิมพ์บันทึกข้อความนาเสนอโครงการให้
คณบดีพิจารณาอนุมัติ
- นัดหมายการประชุม
1
รายงานการ
3
- เตรียมเอกสารการประชุม
ประชุม
- ดาเนินการประชุม
- จัดทารายงานการประชุม

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
สัดส่วน

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ............................................งาน......วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ.........................กิจกรรมหลัก .....การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี..........................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์....................... นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………. ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………

ชื่อ ………......ศักรินทร์…………………………………………………………. นามสกุล ..............สาระรักษ์........................................ รหัสเอกสาร JD - FA - PQ - PL – 10

งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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กิจกรรมหลัก

2.1.8 จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ (เฉพาะแผ่น A3) พร้อมส่งกอง
นโยบายและแผน

2.1.5 จัดทาและส่งแบบสารวจความคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์
พันธกิจเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง
2.1.6วิเคราะห์ และรายงานผลข้อมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นต่อพันธกิจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักของ
หน่วยงาน
2.1.7 จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ

2.1.4รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน

กิจกรรมรอง

1

1

นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ และ
รวบรวมเป็นรายงานข้อมูล

- วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์
- การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
- การกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
- การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมหลักขององค์กร
- จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ กาหนด
โครงการและกิจกรรม
- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ (แผ่น A3)พร้อมใส่
งบประมาณ

1

1

จัดทาแบบสารวจความคิดเห็น และส่ง
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์ ฯ
(แผ่น A3)

(ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

รายงานข้อมูล
สภาพแวดล้อม

แบบสารวจ
ความคิดเห็น

3

3

1

1

2
1
1
1

1

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
- รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในตาม
1
ข้อมูล
1
หลักการ 7–S Model
สภาพแวดล้อม
- รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก
ของหน่วยงาน
ตามหลักการ PESTModel
รายละเอียดกิจกรรม

สัดส่วน
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กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

นา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การฯ ให้ผู้บริหารพิจารณา และแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
2.1.10 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
นา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ประจาปีงบประมาณตามข้อเสนอแนะของ
การฯ ให้คณะกรรมการประจาคณะ/
คณะกรรมการประจาคณะ/คณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการอานวยการพิจารณา และ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2.1.11 จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ทาบันทึกข้อความผ่านระบบ E-office
ประจาปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปยังกองนโยบายและ พร้อมแนบไฟล์แผนฯ ส่งกองนโยบายและ
แผน
แผน
2.1.12ประชุมบุคลากรเพื่อมอบหมายโครงการ/กิจกรรม - นัดหมายการประชุม
- เตรียมเอกสารการประชุม
ตามแผนปฏิบัติการ
- ดาเนินการประชุม
- จัดทารายงานการประชุม
2.1.13จัดส่งแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
- ทาบันทึกข้อความผ่านระบบ E-office
ประจาปีงบประมาณไปยังสาขาวิชา และผู้เกี่ยวข้อง
พร้อมแนบไฟล์แผนฯส่งไปยังผู้เกี่ยวข้อง
- จัดทารูปเล่มแผนฯ เผยแพร่ภายใน
หน่วยงาน
- นาข้อมูลแผนฯ ลงในเว็บไซต์หน่วยงาน
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

2.1.9 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

กิจกรรมรอง

1

แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติ
ประจาปี

บันทึกข้อความ
จัดส่งแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

1

1

แผนยุทธศาสตร์ฯ
ที่แก้ไข

1

10
10

30

3

3

3
3

2

12
12

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
1
แผนยุทธศาสตร์ฯ
3
ที่แก้ไข

สัดส่วน
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ลงนาม…ศักรินทร์ สาระรักษ์………..
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ลงนาม…รวินันท์ พระยาน้อย………
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ติดต่อ/ประสานงาน/สอบถามการดาเนินงาน
ติดต่อประสานงาน การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
ติดต่อประสานงาน การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
ติดต่อประสานงาน การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
ติดต่อประสานงาน การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …10… นาที/ ….3… ชั่วโมง/ ...12.... วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ด้านแผนงานในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1กองนโยบายและแผน
3.2 งานบริหารงานทั่วไป
3.3งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.5 สาขาวิชาต่างๆ

ลงนาม……กรีธา ธรรมเจริญสถิต ……..
(อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต)
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้อนุมัติ

ความถี่
20 ครั้ง / ปี
15 ครั้ง / ปี
15 ครั้ง / ปี
15 ครั้ง / ปี
15 ครั้ง / ปี
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
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ชื่อ .............นายศักรินทร์..............นามสกุล .............สาระรักษ์..............................................รหัสเอกสาร WI - FA - PQ – PL - 10
งาน......งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ.....กิจกรรมหลัก....การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบตั ิการประจาปี................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
3.2 ขออนุมัติโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ
3.3 จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ
3.4 รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
3.5 จัดทาและส่งแบบสารวจความคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ให้กับผู้เกี่ยวข้อง
3.6 วิเ คราะห์ และรายงานผลข้ อมูล เกี่ ยวกับ ความคิดเห็นต่อพันธกิ จ จุด แข็ ง จุด อ่ อน โอกาส อุ ป สรรค ยุ ทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก ของหน่วยงาน
3.7 จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
3.7.1 วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์
3.7.2 การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
3.7.3 การกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
3.7.4 การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร
3.7.5 จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ กาหนดโครงการและกิจกรรม
3.7.6 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.8 จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ (เฉพาะแผ่น A3) พร้อมส่งกองนโยบายและแผน
3.9 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
3.10 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะ/
คณะกรรมการอานวยการ
3.11 จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติไปยังกองนโยบายและแผน
3.12 ประชุมบุคลากรเพื่อมอบหมายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
3.13 จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณไปยังสาขาวิชา และผู้เกี่ยวข้อง
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 10 นาที วัน 3 ชั่วโมง 12 วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม

ลงนาม....นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ผู้จัดทา

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย...
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้ควบคุม

ลงนาม...อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต....
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ

จัดทํ าคําสังแต่งตังคณะกรรมการทบทวน/จัดทํ า
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บตั ิการประจําปี
งบประมาณ

ขออนุมัติโครงการจัดทํ าแผนยุทธศาสตร์ ฯ

จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน/จัดทํ าแผน
ยุทธศาสตร์ ฯ

รวบรวมข้ อมูลสถานการณ์และสภาพแวดล้ อมของ
หน่วยงาน

จัดทํ าและส่งแบบสํารวจความคิดเห็ นต่อวิสยั ทัศน์
พัน ธกิจเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
ให้ กับผู้เกี ยวข้ อง

วิเคราะห์ และรายงานผลข้ อมูลเกี ยวกับความ
คิดเห็ นต่อพันธกิ จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หลัก
ของหน่วยงาน

จัดทํ า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บตั ิการ
ประจําปี งบประมาณ

2

3

4

5

6

7

กิ จกรรมรอง

การปฎิบัติงานทัวไป

1

ขันตอน

เริมต้ น / สินสุด

กองนโยบายและแผน

การตัดสินใจ

เจ้ าหน้ าทีบัณฑิตวิทยาลัย

รวบรวมข้ อมูลสถานการณ์
และสภาพแวดล้ อม

ประชุมคณะกรรมการฯ

ขออนุมัติโครงการ

ทํ าคําสังแต่งตัง

เริ มต้ น 1

จนท.ฝ่ ายแผนงานฯ

จัดทํ า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิ บตั ิการฯ
- วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์
- การกํ าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
- การกํ าหนดเป้าประสงค์
ตัวชีวัด กลยุท ธ์
- การทบทวนวิสยั ทัศน์ พัน ธกิจ
และค่านิ ยมหลักขององค์กร
- จัดทํ าแผนยุทธศาสตร์ ฯ
กํ าหนดโครงการและกิ จกรรม
- จัดประชุมรับฟั งความคิดเห็ น
จากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

วิเคราะห์ และรายงานผล
ข้ อมูล

Work Intrucion

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้ อง

ไม่ถูกต้ อง

ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้ อง

ถูกต้ อง

ถูกต้ อง

ถูกต้ อง

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

คู่มือปฏิบัติงาน

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

พิจารณา

พิจารณา

ลงนาม

ลงนาม

คณบดี

ไม่อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

QM-xx-yy

คณะกรรมการประจําคณะ/
คณะกรรมการอํานวยการ

จุดเชือมโยง

กิจ กรรมหลัก ...การจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัต ิการประจําป ....

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์ )

ส่งแบบสํารวจความคิดเห็ นต่อ
วิสยั ทัศน์ พันธกิ จเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy

งาน....วิเคราะหแ ผนงาน/งบประมาณ....

FM-xx-yy

ฝาย....แผนงานและประกันคุณ ภาพ.....

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

40

นาที

การสือสาร

3

3

3

ชม.

เวลา

1

1

1

1

2
1

1

1

วัน

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

(ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์ ฯ

รายงานข้ อมูลสภาพแวดล้ อม

แบบสํารวจความคิดเห็น

ข้ อมูลสภาพแวดล้ อมของหน่วยงาน

รายงานการประชุม

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ฯ

ความครบถ้ วนของข้ อมูล
ความถูกต้ องของข้ อมูล

ความครบถ้ วนของข้ อมูล

ความครบถ้ วนของข้ อมูล

ความครบถ้ วนของข้ อมูล

จํานวนผู้เข้ าร่ วมประชุม

ความถูกต้ องของข้ อมูล

คําสังแต่ง ตังคณะกรรมการทบทวน/ ความถูกต้ องของข้ อมูล
จัดทําแผนฯ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานหลัก

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัต ิง าน/หนว ย/ ครั้ง 12 วัน 3 ชั่ว โมง 10 นาที

(ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์ ฯ

รายงานข้ อมูลสภาพแวดล้ อม

แบบสํารวจความคิดเห็น

ข้ อมูลสภาพแวดล้ อมของหน่วยงาน

รายงานการประชุม

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ฯ

คําสังแต่ง ตังคณะกรรมการ
ทบทวน/จัดทําแผนฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 80

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เปาหมาย

ผลลัพธ

(ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์ ฯ

รายงานข้ อมูล
สภาพแวดล้ อม

แบบสํารวจความคิดเห็น

ข้ อมูลสภาพแวดล้ อมของ
หน่วยงาน

รายงานการประชุม

โครงการฯได้ รับการอนุมตั ิ

มีคําสังแต่ง ตัง

i.j.k
หมายเลขดัชนีวัด
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ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บตั ิการ
ประจําปี งบประมาณ ตามข้ อเสนอแนะของผู้บริ หาร

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บตั ิการ
ประจําปี งบประมาณ ตามข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการ
จัอํดานวยการ
ส่งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บตั ิการประจําปี

9

10

ผูจัดทํา....นายศักรินทร สาระรักษ……

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

1. การคิด ปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

หมายเหตุ

เจ้ าหน้ าทีบัณฑิตวิทยาลัย

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บตั ิการประจําปี
งบประมาณไปยังสาขาวิชา และผู้เกี ยวข้ อง

13

รับทราบ

รับทราบ

กองนโยบายและแผน

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

ประชุมบุคลากรเพื อมอบหมายโครงการ/กิ จกรรม
ตามแผนปฏิ บตั ิการ

12

งบประมาณ ที ได้ รับอนุมัติไปยังกองนโยบายและ
แผน

จัดทํ าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บตั ิการ ประจําปี
งบประมาณ (เฉพาะแผ่น A3) พร้ อมส่งกอง
นโยบายและแผน

8

11

กิ จกรรมรอง

ขันตอน
รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บัติ
การประจําปี

จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิ บตั ิการ

10

30

3

2

3

3

12

วัน

ผูอนุมติ..อาจารยกรีธา ธรรมเจริญสถิต

รวม

พิจารณา

3

3

ชม.

เวลา

(ตําแหนง รองคณดีฝายบริหารและแผนงาน

ถูกต้ อง

ลงนาม

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

นาที

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

ไม่ถูกต้ อง

คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ/
คณะกรรมการอํานวยการ

ผูควบคุม...นางรวินันท พระยานอย…

ประชุมบุคลากรรเพื อมอบหมายโครงการ/กิ จกรรม

จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิ บตั ิการ

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิ บตั ิการ

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิ บตั ิการ

จัดทํ าแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิ บตั ิการ (เฉพาะแผ่น A3)

จนท.ฝ่ ายแผนงานฯ

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์ )

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ความครบถ้ วนของข้ อมูล
ความถูกต้ องของข้ อมูล

จุดควบคุม (control item)

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บัติการ ความครบถ้ วนของข้ อมูล
ประจําปี
ความถูกต้ องของข้ อมูล

บันทึกข้ อความจัดส่ง แผน
ยุทธศาสตร์ ฯ

แผนยุทธศาสตร์ ฯ (A3)

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

ตัวชี้วัด (KQI)
แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ
การประจํา

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บัติ
การประจําปี

บันทึกข้ อความจัดส่ง แผน
ยุทธศาสตร์ ฯ

แผนยุทธศาสตร์ ฯ (A3)

ตัวชี้วัด (kpi)

รอยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เปาหมาย

แผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการประจํา

แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจําปี

บันทึกข้ อความ

แผนยุทธศาสตร์ ฯ (A3)

ผลลัพธ
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2.1.1 ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

2.1การรายงานการควบคุมภายใน
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 1 ครั้ง/ปี

2.1.4 จัดทาแบบ ปย.2

2.1.3 จัดทาแบบสอบถามการควบคุมภายในและ
คาแนะนาการใช้แบบสอบถาม

2.1.2 จัดทาแบบ ปย. 1

กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลัก

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
นาที ชั่วโมง วัน
1
องค์ประกอบของการ
5
ควบคุมภายใน
1
แบบ ปย.1 รายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบของ
3
การควบคุมภายใน
1
แบบสอบถามการควบคุม
ภายในและคาแนะนาการใช้
5
แบบสอบถาม
1
แบบ ปย.2 รายงานการ
ประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน
2

สัดส่วน

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ..........................................งาน....วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ...........................กิจกรรมหลัก.....การรายงานการควบคุมภายใน.....................................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์....................... นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………. ตาแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………

ชื่อ ………อนันต์…………………………………………………………............นามสกุล ..............พุกพูล.............................................. รหัสเอกสาร JD - FA - PQ - PL – 11

งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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เรื่องที่ต้องติดต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

ติดต่อ/ประสานงาน/สอบถามการดาเนินงาน
ติดต่อประสานงานการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
ติดต่อประสานงานการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
ติดต่อประสานงานการจัดทารายงานการควบคุมภายใน

กิจกรรมรอง

สัดส่วน

ความถี่
10 ครั้ง / ปี
10 ครั้ง / ปี
10 ครั้ง / ปี
10 ครั้ง / ปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
นาที ชั่วโมง วัน
2.1.5 ให้ผู้บริหารพิจารณาและแก้ไขตาม
1
1. แบบ ปย.1 รายงานผล
ข้อเสนอแนะ
การประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน
1
2.แบบ ปย.2 รายงานการ
ประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน
2.1.6 จัดทารายงานความก้าวหน้าการควบคุม
ประสานงานกั บ ผู้ เกี่ ย วข้ องเพื่ อขอ
1
รายงานความก้าวหน้าการ
ภายในรายไตรมาส
ข้ อ มู ล ความก้ า วหน้ า การควบคุ ม
ควบคุมภายใน
2
ภายในและรายงานกองนโยบายและ
แผน
2.1.7 จัดส่งรายงานการควบคุมภายในต่อกอง
ทาบันทึกข้อความผ่านระบบ E1
รายงานการควบคุมภายใน
office พร้อมแนบไฟล์ ส่งกอง
นโยบายและแผน
ประจาปีงบประมาณ
30
นโยบายและแผน
รวม
30
6
รวมระยะเวลาทั้งหมด
30
6

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1กองนโยบายและแผน
3.2 งานบริหารงานทั่วไป
3.3งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กิจกรรมหลัก
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ลงนาม……อนันต์ พุกพูล……..
(นายอนันต์ พุกพูล)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …30… นาที/ ….-… ชั่วโมง/ ...6.... วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ด้านแผนงานในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี

ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์)……
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย…..
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การรายงานการควบคุมภายใน
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ชื่อ .............นายอนันต์..............นามสกุล .............พุกพูล........................................................รหัสเอกสาร WI - FA - PQ – PL - 11
งาน.............งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ.............กิจกรรมหลัก........การรายงานการควบคุมภายใน............................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาการควบคุมภายในของหน่วยงาน ตลอดจนการรายงานผลการดาเนินงาน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3.2 จัดทาแบบ ปย. 1
3.3 จัดทาแบบสอบถามการควบคุมภายในและคาแนะนาการใช้แบบสอบถาม
3.4 จัดทาแบบ ปย.2
3.5 ให้ผู้บริหารพิจารณาและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3.6 จัดทารายงานความก้าวหน้าการควบคุมภายในรายไตรมาส
3.7 จัดส่งรายงานการควบคุมภายในต่อกองนโยบายและแผน
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 30 นาที 6 วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ........................................
ลงนาม....นายอนันต์ พุกพูล........
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ผู้จัดทา

ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)
ผู้ควบคุม

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้อนุมัติ

จัดทําแบบ ปย. 1

จัดทําแบบสอบถามการควบคุมภายในและ
คํ าแนะนํ าการใช้ แบบสอบถาม

จัดทําแบบ ปย.2

ให้ ผ้ บู ริ หารพิ จารณาและแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะ

จัดทํารายงานความก้ าวหน้ าการควบคุม
ภายในรายไตรมาส

จัดส่งรายงานการควบคุมภายในต่อกอง
นโยบายและแผน

2

3

4

5

6

7

เริ มต้ น 1

จนท.ฝ่ ายแผนงานฯ

ผูจัดทํา....นายอนันต พุกพูล……
(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)

รายงานการควบคุมภายใน

จัดทํารายงานการควบคุมภายใน

จัดทํารายงานความก้ าวหน้ า

ร่าง แบบ ปย. 1 และ ปย.2

จัดทําแบบ ปย.2

จัดทําแบบสอบถาม

WI-xx-yy

Work Intrucion

ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้ อง

ถูกต้ อง

พิ จารณา

ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้ อง

ไม่ถูกต้ อง

อนุมตั ิ

พิ จารณา

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

พิ จารณา

จุด เชือมโยง

รวม

30

30

นาที

-

1

5

3

5

ชม.

เวลา

การสือสาร

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

รายงานการควบคุมภายใน

รายงานความก้ าวหน้ าการควบคุม
ภายใน

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

ความถูกต้ องของข้ อมูล
ความครบถ้ วนของข้ อมูล

ส่งรายงานตามกําหนดเวลา

แบบ ปย.2 รายงานการประเมิน ผล ความถูกต้ องของข้ อมูล
และการปรั บปรุ งการควบคุมภายใน ความครบถ้ วนของข้ อมูล

แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมิน ความถูกต้ องของข้ อมูล
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ความครบถ้ วนของข้ อมูล

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

6

2

2

วัน

สายงานหลัก

ระยะเวลาที่ใ ชปฏิบัติง าน/หนว ย/ ครั้ง 6 วัน 30 นาที

คณะกรรมการประจํ าคณะ/
คณะกรรมการอํานวยการ

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

ถูกต้ อง

ถูกต้ อง

คณบดี

ไม่อนุมตั ิ

คู่ม ือปฏิบัติง าน

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก ...การรายงานการควบคุมภายใน ....

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์ )

ประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน

จัดทําแบบ ปย. 1

เจ้ าหน้ าทีบัณฑิ ตวิ ทยาลัย

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

2.กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

รับทราบ

รับทราบ

กองนโยบายและแผน

การตัด สินใจ

งาน....วิเคราะหแ ผนงาน/งบประมาณ....

3.กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

1.การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

1

หมายเหตุ

กิจกรรมรอง

การปฎิบัติงานทัวไป

ขันตอน

เริมต้ น / สินสุด

ฝาย....แผนงานและประกันคุณ ภาพ.....

คูมือการปฏิบ ัติง าน Work Instructions (WI)

ตัวชี้วัด (KQI)
รายงานการควบคุมภายใน

รายงานการควบคุมภายใน

รายงานความก้ าวหน้ าการ
ควบคุมภายใน

แบบ ปย.2 รายงานการ
ประเมิน ผลและการปรั บปรุ ง
การควบคุมภายใน

แบบ ปย.1 รายงานผลการ
ประเมิน องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

รอยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เปาหมาย

i.j.k

รายงานการควบคุม
ภายใน

รายงานการควบคุม
ภายใน

รายงาน
ความก้ าวหน้ าการ
ควบคุมภายใน

แบบ ปย.2

แบบ ปย.1

ผลลัพธ

หมายเลขดัชนีวัด
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กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ทาบันทึกข้อความผ่านระบบ E-office
พร้อมแนบไฟล์ ส่งกองนโยบายและแผน

ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล
ความก้าวหน้าโครงการฯ และรายงานกอง
นโยบายและแผน

- ประสานงานผู้บริหาร
- จัดเตรียมข้อมูล
- กาหนด Agenda

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

2.1.5 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ Agenda
ประจาปี

2.1.3 ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ Agenda ประจาปี
2.1.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการ Agenda ทุก
เดือนต่อกองนโยบายและแผน

2.1การรายงานผลตามโครงการ 2.1.1 ประชุมผู้บริหารเพื่อกาหนด Agenda ประจาปี
Agenda ประจาเดือน
- หน่วยนับ : ครั้ง
2.1.2 จัดทารายละเอียดโครงการ Agenda ประจาปี
- 12 ครั้ง/ปี

กิจกรรมหลัก

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ

12

12
12

12

รายละเอียด
โครงการ Agenda
รายงานการประชุม
รายงาน
ความก้าวหน้า
โครงการ Agenda
รายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ Agenda

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
12
รายงานการประชุม

-

3
1

2

2

4

2
29

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
2

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์....................... นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………. ตาแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………

สัดส่วน

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ..........................................งาน....วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ...........................กิจกรรมหลัก.....การรายงานผลตามโครงการ Agenda ประจาเดือน....................................

ชื่อ ………อนันต์…………………………………………………………............นามสกุล ..............พุกพูล.............................................. รหัสเอกสาร JD - FA - PQ - PL – 12

งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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ลงนาม……อนันต์ พุกพูล……..
(นายอนันต์ พุกพูล)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน… - ….-นาที/…. 1…ชั่วโมง/…29…วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ด้านแผนงานในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์)……
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย…..
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ

ความถี่
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การรายงานผลตามโครงการ Agenda ประจาเดือน
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ชื่อ .............นายอนันต์..............นามสกุล .............พุกพูล........................................................รหัสเอกสาร WI - FA - PQ – PL - 12
งาน......งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ.....กิจกรรมหลัก...................การรายงานผลตามโครงการ Agenda ประจาเดือน................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบั ติงานในการจัดทาโครงการ Agenda ประจาปี งบประมาณ ตลอดจนการรายงานผลการ
ดาเนินงาน ประจาเดือน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ประชุมผู้บริหารเพื่อกาหนด Agenda ประจาปี
3.2 จัดทารายละเอียดโครงการ Agenda ประจาปี
3.3 ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ Agenda ประจาปี
3.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการ Agenda ทุกเดือนต่อกองนโยบายและแผน
3.5 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ Agenda ประจาปี
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น อื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 3 ชั่วโมง 2 วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม
ลงนาม....นายอนันต์ พุกพูล.......
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา)
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้อนุมัติ

ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ Agenda
ประจํ าปี

รายงานความก้ าวหน้ าโครงการ Agenda
ทุกเดื อนต่อกองนโยบายและแผน

สรุปผลการดํ าเนิ นงานตามโครงการ
Agenda ประจํ าปี

3

4

5

ผูจัดทํา....นายอนันต พุกพูล……
(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้ อง

อนุมตั ิ

พิ จารณา

จุด เชือมโยง

รวม

คณะกรรมการประจํ าคณะ/
คณะกรรมการอํานวยการ

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

ถูกต้ อง

คณบดี

ไม่อนุมตั ิ

QM-xx-yy

คู่ม ือปฏิบัติง าน

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ประชุมผู้บริ หารเพื อกําหนด Agenda

รายงานผลการดํ าเนิ นงานตาม
โครงการ Agenda

สรุปผลการดํ าเนิ นงานตาม
โครงการ

รายงานความก้ าวหน้ า
โครงการ

WI-xx-yy

Work Intrucion

กิจกรรมหลัก ...การรายงานผลตามโครงการ Agenda ประจําเดือน ....

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์ )

จัดทํารายละเอียดโครงการ

เริ มต้ น 1

จนท.ฝ่ ายแผนงานฯ

ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ

เจ้ าหน้ าทีบัณฑิ ตวิ ทยาลัย

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

2.กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

รับทราบ

รับทราบ

กองนโยบายและแผน

การตัด สินใจ

งาน....วิเคราะหแ ผนงาน/งบประมาณ....

3.กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

1.การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

จัดทํารายละเอียดโครงการ Agenda
ประจํ าปี

2

หมายเหตุ

ประชุมผู้บริ หารเพื อกําหนด Agenda
ประจํ าปี

กิจกรรมรอง

การปฎิบัติงานทัวไป

1

ขันตอน

เริมต้ น / สินสุด

ฝาย....แผนงานและประกันคุณ ภาพ.....

คูมือการปฏิบ ัติง าน Work Instructions (WI)

-

นาที

การสือสาร

3

2

2

4

2

ชม.

เวลา

รายงานผลการดําเนิ นงานตาม
โครงการ Agenda

รายงานความก้ าวหน้ าโครงการ
Agenda

รายละเอียดโครงการ Agenda

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

2

1

วัน

สายงานหลัก

ระยะเวลาที่ใ ชปฏิบัติง าน/หนว ย/ ครั้ง 2 วัน 3 ชั่ว โมง

ความครบถ้ วนของข้ อมูล
ความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่งรายงานตามกําหนดเวลา

ความครบถ้ วนของข้ อมูล

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ตัว ชี้ว ัด (KQI)
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ Agenda

รายงานผลการดําเนิ นงานตาม
โครงการ Agenda

รายงานความก้ าวหน้ าโครงการ
Agenda

รายละเอียดโครงการ Agenda

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ผลลัพธ

รอยละ 100

รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ Agenda

ร้ อยละ 100 รายงานผลการ
ดําเนิ นงานตาม
โครงการ Agenda

ร้ อยละ 100 รายงาน
ความก้ าวหน้ า
โครงการ Agenda

ร้ อยละ 100 รายละเอียดโครงการ
Agenda

เปาหมาย

i.j.k
หมายเลขดัชนีวัด
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2.1การจัดทารายงานการคานวณ
ต้นทุนต่อหน่วย
- หน่วยนับ : หลักสูตร
- จานวนหลักสูตร

กิจกรรมหลัก

2.1.2รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาข้อมูล

2.1.1 ศึกษาเกณฑ์การจัดทาต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
- ติดต่อประสานงานกับกองนโยบายและแผน
6
เอกสารตัวอย่าง
1
เพื่ อศึกษาเกณฑ์ เกี่ ยวกับ การจั ดท าต้ นทุ นต่ อ
หน่วย
- ขอข้ อ มู ล จากงานการเงิ น ของหน่ ว ยงาน
6
หลักฐานจาก ERP
4
เกี่ย วกับข้อมูลรายได้ข องปี 2557 แยกข้อมู ล
และอื่นๆ ที่
รายรับ เป็ นรายสาขาวิ ชา โดยตรวจสอบจาก
เกี่ยวข้อง
ประมาณการรายรับ รายได้รับจริง และข้อมูล
จากกองนโยบายและแผนเกี่ ยวกับรายได้จาก
รัฐบาล
- ห าข้ อ มู ล รายจ่ า ยจากงานการเงิ น ของ
หน่วยงานจากระบบ ERP และ ระบบการตั ด
จ่ายด้วยมือ เพื่อมาตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกัน
และถูกต้อง
- หาค่า FTES ของหน่วยงาน

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงาน และความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
สัดส่วน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์.................. นามสกุล ……สาระรักษ์……………………………………………..ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ………………………………………………..

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ......................................งาน.....วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ.............................กิจกรรมหลัก .....การจัดทารายงานการคานวณต้นทุนต่อหน่วย...............................................

ชื่อ ………..อนันต์…………………………………………………………..... นามสกุล ..............พุกพูล................................................. รหัสเอกสาร JD - FA - PQ - PL - 13

งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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รายละเอียดกิจกรรม

เรื่องที่ต้องติดต่อ
- ติดต่อข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการจัดทาต้นทุนต่อหน่วย จุดคุ้มค่า และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
- ประสานงานรวบรวมข้อมูลต่างๆ
- ประสานงานข้อมูลทีเกี่ยวข้องกับการจัดทารายงานการคานวณต้นทุนต่อหน่วย
- ประสานงานข้อมูลทีเกี่ยวข้องกับการจัดทารายงานการคานวณต้นทุนต่อหน่วย
- ประสานงานข้อมูลทีเกี่ยวข้องกับการจัดทารายงานการคานวณต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรมรอง

ความถี่
10 ครั้ง/ปี
5 ครั้ง/ปี
5 ครั้ง/ปี
5 ครั้ง/ปี
5 ครั้ง/ปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.3 ทาการคานวณต้นทุนต่อหน่วย
- เมื่อได้ข้อมูลรายรับและรายจ่ายมานาข้อมูล
6
1
มาจัดท ารายงานรายได้ แยกตามประเภทตาม
แหล่ ง ของเงิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2557
- จั ดท ารายงานต้ นทุ นตามประเภทค่ าใช้ จ่ าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- จั ด ท ารายงานต้ น ทุ น กิ จ กรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
- จั ด ท ารายงานต้ น ทุ น ผลผลิ ต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
2.1.4 .รายงานผู้ บ ริ ห าร/กองแผน/งานประกั น - เมื่ อ จั ด ท ารายงานครบทุ ก ฉบั บ น าเสนอ
6
รายงานต้นทุนต่อ
2
คุณภาพ
หน่วยทั้งหมด
ผู้บริหาร ส่งกองนโยบายและแผน และ ส่งให้
งานประกันคุณภาพ
รวม
2
รวมระยะเวลาทั้งหมด
12

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3.2 สาขาวิชา
3.3 ฝ่ายวิชาการคณะ
3.4 ฝ่ายการเงินคณะ
3.5 ฝ่ายพัสดุคณะ

กิจกรรมหลัก

สัดส่วน
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ลงนาม……อนันต์ พุกพูล……..
(นายอนันต์ พุกพูล)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …-… นาที/ ….-… ชั่วโมง/ ...12.... วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางานงานด้านบัญชีหรือการเงิน

ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์)……
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย…..
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทารายงานการคานวณต้นทุนต่อหน่วย
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ชื่อ .............นายอนันต์..............นามสกุล .............พุกพูล........................................................รหัสเอกสาร WI - FA - PQ – PL - 13
งาน......งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ.....กิจกรรมหลัก....การจัดทารายงานการคานวณต้นทุนต่อหน่วย.......................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละสาขาวิชา สามารถนาไปวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
1.2 เพื่อควบคุมต้นทุนไม่ให้มีผลขาดทุน หรือค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมสาขาวิชาทั้ง 16 สาขา
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ศึกษาเกณฑ์การจัดทาต้นทุนต่อหน่วย
3.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาข้อมูล
3.3 ทาการคานวณต้นทุนต่อหน่วย
3.4 รายงานผู้บริหาร/กองแผน/งานประกันคุณภาพ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ........ นาที/ ......... ชั่วโมง/ .......2..... วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม

ลงนาม....นายอนันต์ พุกพูล.......
(ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา)
ผู้จัดทา

ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)
ผู้ควบคุม

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้อนุมัติ

รวบรวมข้ อมูลทีเกียวข้ อง
กับการจัดทําข้ อมูล

ทําการคํานวณต้ นทุนต่อ
หน่วย

รายงานผู้บริหาร/กองแผน/
งานประกันคุณภาพ

2.

3.

4.

สินสุด

รายงานต้นทุนต่อหน่วยทุก
หลักสูตร

ฝ่ ายประกันคุณภาพ

การปฎิบัติงานทัวไป

ข ้อมูลรายจ่ายทุกหลักสูตร

ผูจัดทํา....นายอนันต พุกพูล……

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)

3.กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

รายงานต้นทุนต่อหน่วยทุก
หลักสูตร

ฝ่ ายการเงิน

แบบฟอร์ ม

FM-xx-yy

ข ้อมูลรายรั บ ทุกหลักสูตร

สอบถามข ้อมูลเพิมเติม

ข ้อมูลเงินแผ่นดิน

เอกสารตัว อย่าง

อบรมการจัดทําต้ นทุนต่อหน่วย

เริ มต้ น 1

กองนโยบายและแผนงาน

การตัดสินใจ

2.กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

หมายเหตุ 1.การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ศึกษาเกณฑ์การจัดทํา
ต้ นทุนต่อหน่วย

กิจกรรมรอง

1.

ขันตอน

เริ มต้ น / สินสุด

ฝา ย......แผนงานและประกันคุณ ภาพ........

ตรวจสอบและจั ดทํ าต ้นทุน
ต่อหน่วย

เข ้า
แฟ้ ม

รายงานต้นทุนต่อหน่วยทุก
หลักสูตร

ถูกต ้อง
ตรวจสอบ
และลงนาม

ผู้ตรวจสอบ (การเงิน)

จุดเชือมโยง

ถูกต้ อง

ตรวจสอบ
และลงนาม

แก้ ไข

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

การสือสาร

รวม

ตรวจสอบ
และลงนาม

คณบดี

สายงานหลัก

0

2

1

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วัด (kpi)

รายงานต้ นทุนต่อหน่วย

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

ความถูกต้ องของรายงาน
ต้ นทุนต่อหน่วย

ตัวชี้วัด (KQI)
ผลการ
ดําเนินงาน

ต้ นทุนต่อหน่วย

เอกสารข้ อมูลเกียวกับทีมา ความถูกต้ องของข้ อมูลทึได้ รับ ต้ นทุนต่อหน่วย
ของรายรับและรายจ่ายที
เกียวข้ อง

ต้ นทุนต่อหน่วย

ต้ นทุนต่อหน่วย

สายงานไปและกลับ

เอกสารข้ อมูลเกียวกับทีมา ความถูกต้ องของฐานข้ อมูล
ของรายรับและรายจ่ายที
เกียวข้ อง

เอกสารการอบรม

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานย้อนกลับ

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

0

2

4

เวลา
นาที ชม. วัน
1

ระยะเวลาที่ใชป ฏิบ ัต ิงาน/หนว ย/ ครั้ง ..2.....วัน.....0.. ชั่ว โมง.......0.......นาที

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์ )

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก จัด ทํารายงานการคํา นวณตนทุนตอหนว ย

รายงานต้นทุนต่อหน่วยทุก
หลักสูตร

นักวิชาการศึ กษา (ผู้จดั ทํา)

Work Intrucion

WI-xx-yy

งาน งานวิเคราะหแ ผนงาน/งบประมาณ

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

i.j.k

ผลลัพธ

รอยละ 100

รายงานตนทุน
ตอหนวยของ
แตละหลักสูตร

ร้ อยละ 100 รายงานต้ นทุน
ต่ อหน่วย

ร้ อยละ 100

รายงานต้ นทุน
ต่ อหน่วย

ร้ อยละ 100 รายงานต้ นทุน
ต่ อหน่วย

ร้ อยละ 100 รายงานต้ นทุน
ต่ อหน่วย

เปาหมาย

หมายเลขดัชนีวัด
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2.1การจัดทารายงานความคุ้มค่า
- หน่วยนับ : หลักสูตร
- จานวนหลักสูตร

กิจกรรมหลัก

2.1.2รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อในจัดทา
รายงาน

2.1.1ศึกษาแบบฟอร์ม การจัดทา

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
- นาข้อมูลที่ได้รับมาศึกษาข้อมูล และปรึกษากอง
นโยบายและแผน เกี่ยวกับวิธีการดาเนินงาน พร้อมรับ
แบบฟอร์ม
- ขอข้อมูลจากงานการเงินของหน่วยงานเกี่ยวกับข้อมูล
รายได้ของปี 2557 แยกข้อมูลรายรับเป็นรายสาขาวิชา
โดยตรวจสอบจากประมาณการรายรับ รายได้รับจริง
และข้อมูลจากกองนโยบายและแผนเกี่ยวกับรายได้จาก
รัฐบาล
- หาข้อมูลรายจ่ายจากงานการเงินของหน่วยงานจาก
ระบบ ERP และ ระบบการตัดจ่ายระบบ Excel เพื่อมา
ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกันและถูกต้อง
- นาข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยที่คานวณได้มาและต้อง
เชื่อมโยงกันมาจัดทา

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงาน และความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ

6

3

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
6
เอกสารวิธีการ
1

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์....................นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………. ตาแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………

สัดส่วน

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ........................................งาน......วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ.........................กิจกรรมหลัก .....การจัดทารายงานความคุ้มค่า........................................................................

ชื่อ ………อนันต์………………………………………………………….........นามสกุล ..............พุกพูล............................................. รหัสเอกสาร JD - FA - PQ - PL - 14

งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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รายละเอียดกิจกรรม

6

เล่มรายงานการ
ประเมินความคุ้มค่า
-

5
2

1

ความถี่
10 ครั้ง/ปี
5 ครั้ง/ปี
5 ครั้ง/ปี

1
10

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
6
1

เรื่องที่ต้องติดต่อ
- ติดต่อข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการจัดทาต้นทุนต่อหน่วย จุดคุ้มค่า และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
- ประสานงานรวบรวมข้อมูลต่างๆ
- ประสานงานข้อมูลทีเกี่ยวข้องกับการจัดทารายงานความคุ้มค่า

- นาข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดมาจัดทารายงานการประเมินความ
คุ้มค่าในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในลักษณะเป็นรูปเล่ม
โดยแบ่งเป็น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
1.1 แผนกกลยุทธ์ของหน่วยงาน
1.2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (โครงสร้างหน่วยงาน)
1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กล
ยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิตที่จะนามาประเมินความ
คุ้มค่า
ส่วนที่ 2 รายงานประเมินความคุ้มค่า
ส่วนที่ 3 สรุปผลจากการประเมินความคุ้มค่าและแผน
ดาเนินการในอนาคต
2.1.4 รายงานผู้ บ ริ ห าร/กองแผน/งาน -รายงานการประเมินความคุ้มค่า
ประกันคุณภาพ
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

2.1.3 จัดทารายงานความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร/รายงานความคุ้มค่าของ
การบริหารตามภารกิจ

กิจกรรมรอง

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3.2 สาขาวิชา
3.3 ฝ่ายวิชาการคณะ

กิจกรรมหลัก

สัดส่วน
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ลงนาม……อนันต์ พุกพูล……..
(นายอนันต์ พุกพูล)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …-… นาที/ ….2… ชั่วโมง/ ...10.... วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางานงานด้านบัญชีหรือการเงิน

ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์)……
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย…..
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทารายงานความคุ้มค่า

ชื่อ .............นายอนันต์..............นามสกุล .............พุกพูล........................................................รหัสเอกสาร WI - FA - PQ – PL - 14
งาน......งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ...................กิจกรรมหลัก....การจัดทารายงานความคุ้มค่า..................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานของแต่ละสาขาวิชา เกี่ยวกับจุดคุ้มค่าของการดาเนินงานว่าคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด เหมาะ
สาที่จะดาเนินการต่อไปหรือไม่ อย่างไร
2. ขอบเขตงาน
คลอบคลุมถึงทุกสาขาวิชาที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ศึกษาแบบฟอร์ม การจัดทา
3.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อในจัดทารายงาน
3.3 จัดทารายงานความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร/รายงานความคุ้มค่าของการบริหารตามภาระกิจ
3.4 รายงานผู้บริหาร/กองแผน/งานประกันคุณภาพ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน .......... นาที/ .....5..... ชั่วโมง/ .......1..... วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม
ลงนาม....นายอนันต์ พุกพูล.......
(ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา)
ผู้จัดทา

ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)
ผู้ควบคุม

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้อนุมัติ

ศึกษาแบบฟอร์ ม การจัดทํ า

รวบรวมข้ อมูลทีเกี ยวข้ อใน
จัดทํ ารายงาน

จัดทํ ารายงานความคุ้มค่า
ของการบริ หารหลักสูตร/
รายงานความคุ้มค่าของ
การบริ หารตามภารกิ จ

รายงานผู้บริ หาร/กองแผน/
งานประกันคุณภาพ

1.

2.

3.

4.

สินสุด

รายงานความคุ้มค่า

ฝ่ ายประกันคุณภาพ

การปฎิบัติงานทัวไป

ผูจัดทํา....นายอนันต พุกพูล……

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)

2.กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทํา การ

รายงานความคุ้มค่า

สอบถามข ้อมูลเพิมเติม

ข ้อมูลเงินแผ่นดิน

เอกสารตัวอย่าง

ศึ กษาแบบฟอร์ มจากกองแผน

เริ มต้ น 1

กองนโยบายและแผนงาน

การตัดสินใจ

3.กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

หมายเหตุ 1.การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

กิ จกรรมรอง

ขันตอน

เริมต้ น / สินสุด
Work Intrucion

WI-xx-yy

เข ้า
แฟ้ ม

รายงานความคุ้มค่า

ถูกต ้อง

รายงานความคุ้มค่า

รายงานต้นทุนต่อหน่วยทุก
หลักสูตร

นักวิชาการศึ กษา (ผู้จดั ทํา)

ตรวจสอบและจั ดทํ า
รายงานความคุ ้มค่า

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

ฝายแผนงานและประกันคุณ ภาพ งาน งานวิเคราะหแ ผนงาน/งบประมาณ

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

ตรวจสอบ
และลงนาม

ผู้ตรวจสอบ (การเงิน)

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

กิจ กรรมหลัก จัดทํารายงานความคุมคา

คูม ือการปฏิบ ัต ิง าน Work Instructions (WI)

ถูกต้ อง

ตรวจสอบและ
ลงนาม

แก้ ไข

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

จุดเชือมโยง

การสือสาร

รวม

ตรวจสอบ
และลงนาม

คณบดี

สายงานหลัก

0

5

1

3

จุดควบคุม (control item)

รายงานความ
คุ้มค่ า

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

รายงานความคุ้มค่ า
ความถูกต้ องของรายงาน
ความคุ้มค่ า

เอกสารรายงานต้ นทุนต่อ ความถูกต้ องของข้ อมูลทึ
หน่วย และอืนๆ ทีเกียวข้ อง ได้ รับ

(ตํา แหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

เปาหมาย

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ตัว ชี้ว ัด (KQI) รอ ยละ 100
ผลการ
ดํา เนินงาน

รายงานความ
คุ้มค่ า

รายงานความ
คุ้มค่ า

เอกสารรายงานต้ นทุนต่อ ความถูกต้ องของฐานข้ อมูล รายงานความ
หน่วย และอืนๆ ทีเกียวข้ อง
คุ้มค่ า

เอกสารตัวอย่างและ
แบบฟอร์ ม

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานย้ อนกลับ

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

1

1

นาที ชม. วัน
1

เวลา

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัต ิง าน/หนว ย/ ครั้ง ..1.....วัน.....5... ชั่ว โมง.......0.......นาที
i.j.k

ผลลัพธ

รายงานจุดคุมคา

รายงานจุดคุ้มค่ า

รายงานจุดคุ้มค่ า

รายงานจุดคุ้มค่ า

รายงานจุดคุ้มค่ า

หมายเลขดัชนีวัด

109

2.1 การจัดทาแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประจาปีงบประมาณ
- หน่วยนับ : หลักสูตร
- จานวนหลักสูตร

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรม
- นาข้อมูลที่ได้รับมาศึกษาข้อมูล และ
ปรึกษากองนโยบายและแผน เกี่ยวกับ
วิธีการดาเนินงาน พร้อมรับแบบฟอร์ม
- รวบรวมข้อมูลที่จัดทาต้นทุนต่อหน่วย
และการประเมินจุดคุ้มค่าที่ได้จัดทาเป็นที่
เรียบร้อยแล้วมาประเมินผล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
-จัดทาแผนตามที่กองนโยบายและแผน
กาหนด
- เมื่อจัดทารายงานครบทุกฉบับ นาเสนอ
ผู้บริหาร ส่งกองนโยบายและแผน และ ส่ง
ให้งานประกันคุณภาพ

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

2.1.4 รายงานผู้บริหาร/กองแผน/งานประกันคุณภาพ

2.1.3 จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจาปีงบประมาณ

2.1.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อในการจัดทาแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพประจาปีงบประมาณ

2.1.1 ศึกษาแบบฟอร์ม การจัดทา

กิจกรรมรอง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงาน และความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ

6

6

6

รายงานแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
-

5
2

1

3

1
10

1

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
6
1

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์....................... นามสกุล ……สาระรักษ์………………………………………..ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ………………………………………

สัดส่วน

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ............................................งาน....วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ........................กิจกรรมหลัก.....การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจาปีงบประมาณ................................

ชื่อ ………อนันต์…………………………………………………………..............นามสกุล ..............พุกพูล........................................... รหัสเอกสาร JD - FA - PQ - PL - 15

งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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ลงนาม……..อนันต์ พุกพูล…………..
(นายอนันต์ พุกพูล)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม………ศักรินทร์ สาระรักษ์………
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม……..รวินันท์ พระยาน้อย……..
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ

เรื่องที่ต้องติดต่อ
- ติดต่อข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการจัดทาต้นทุนต่อหน่วย จุดคุ้มค่า และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
- ประสานงานรวบรวมข้อมูลต่างๆ
- ประสานงานข้อมูลทีเกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …-… นาที/ ….2… ชั่วโมง/ ....10... วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางานงานด้านบัญชีหรือการเงิน

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3.2 สาขาวิชา
3.3 ฝ่ายวิชาการคณะ
ความถี่
10 ครั้ง/ปี
5 ครั้ง/ปี
5 ครั้ง/ปี
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจาปีงบประมาณ
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ชื่อ .............นายอนันต์..............นามสกุล .............พุกพูล........................................................รหัสเอกสาร WI - FA - PQ – PL - 15
งาน......งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ..........กิจกรรมหลัก....การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจาปีงบประมาณ......................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ขอบเขตงาน
คลอบคลุมถึงทุกสาขาวิชาที่สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ศึกษาแบบฟอร์ม การจัดทา
3.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อในการจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจาปีงบประมาณ
3.3 จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจาปีงบประมาณ
3.4 รายงานผู้บริหาร/กองแผน/งานประกันคุณภาพ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน .......... นาที/ .....5..... ชั่วโมง/ .......1.... วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม....นายอนันต์ พุกพูล.......
(ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา)
ผู้จัดทา

ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)
ผู้ควบคุม

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้อนุมัติ

หมายเหตุ

4.

3.

2.

1.

ขันตอน

กิจกรรมรอง

สินสุด

รายงานแผนเพิม
ประสิทธิภาพ

ฝ่ ายประกันคุณภาพ

การปฎิบัติงานทัวไป

ผูจัดทํา....นายอนันต พุกพูล……
(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)

เข ้า
แฟ้ ม

รายงานคแผนเพิม
ประสิทธิภาพ

ถูกต ้อง
ตรวจสอบและ
ลงนาม

ผู้ตรวจสอบ (การเงิ น)

คู่ม ือปฏิบัติง าน

QM-xx-yy

การสือสาร

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

ถูกต้ อง

ตรวจสอบ
และลงนาม

แก้ ไข

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

จุด เชือมโยง

รวม

เวลา

0

5

1

3

1

1

นาที ชม. วัน
1

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

รายงานแผนเพิ มประ
สิทธภาพ

เอกสารรายงานต้ นทุน
ต่อหน่ วย และอืนๆ ที
เกียวข้ อง

เอกสารรายงานต้ นทุน
ต่อหน่ วย และรายงาน
จุดคุ้มทุน และอืนๆ ที
เกียวข้ อง

เอกสารตัวอย่า งและ
แบบฟอร์ ม

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานย้ อนกลับ

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

ตรวจสอบ
และลงนาม

คณบดี

สายงานหลัก

กิจกรรมหลัก จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําปง บประมาณ ระยะเวลาที่ใ ชปฏิบัติง าน/หนว ย/ ครั้ง …1.....วัน.....5... ชั่ว โมง.......0.......นาที

รายงานแผนแผนเพิม
ประสิทธิภาพ

รายงานต้นทุนต่อหน่ วย
รายงานจุดคุ้มค่า
+

Work Intrucion

นักวิชาการศึกษา (ผู้จัดทํ า)

ตรวจสอบและจัด ทํ าแผนการ
ิ ธ ิภาพ
เพิมประส ท

แบบฟอร์ม

3.กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

รายงานแผนเพิม
ประสิทธิภาพ

สอบถามข ้อมูลเพิมเติม

ข ้อมูลอืนๆ ทีเกียวข ้อง

เอกสารตัวอย่าง

ศึกษาแบบฟอร์ มจากกองแผน

เริ มต้ น 1

กองนโยบายและแผนงาน

การตัด สินใจ

WI-xx-yy

2.กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

1.การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

รายงานผู้บริ หาร/กองแผน/
งานประกันคุณภาพ

จัดทําแผนเพิ มประสิทธิ ภาพ
ประจํ าปี งบประมาณ

รวมรวมข้ อมูลทีเกียวข้ องใน
การจัดทําแผนเพิม
ประสิทธิ ภาพประจํ าปี
งบประมาณ

ศึกษาแบบฟอร์ ม

เริมต้ น / สินสุด

FM-xx-yy

ฝายแผนงานและประกันคุณ ภาพ งาน งานวิเคราะหแ ผนงาน/งบประมาณ

คูมือการปฏิบ ัติง าน Work Instructions (WI)

ความถูกต้ องของ
แผนเพิม
ประสิทธิ ภาพ

ความถูกต้ องของ
ข้ อมูลทึได้ รับ

ความถูกต้ องของ
ฐานข้ อมูล

จุดควบคุม
(control item)

ตัว ชี้ว ัด (KQI)
ผลการ
ดําเนินงาน

รายงานแผนเพิ ม
ประสิทธิ ภาพ

รายงานแผนเพิ ม
ประสิทธิ ภาพ

รายงานแผนเพิ ม
ประสิทธิ ภาพ

รายงานแผนเพิ ม
ประสิทธิ ภาพ

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ผลลัพธ

รอยละ 100

รายงานแผน
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

รายงานแผน
ร้ อยละ 100 เพิ มประสิทธิ ภาพ

ร้ อยละ 100 รายงานแผน
เพิ มประสิทธิ ภาพ

รายงานแผน
ร้ อยละ 100 เพิ มประสิทธิ ภาพ

ร้ อยละ 100 รายงานแผน
เพิ มประสิทธิ ภาพ

เปาหมาย

i.j.k
หมายเลขดัชนีวัด

113

114
2. งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีทั้งหมด 7 กิจกรรมหลัก
2.1 การประชุมชี้แจง/ติดตามผล งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.2 การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
2.3 การจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
2.4 การประกันคุณภาพด้วยระบบ EdPEx
2.5 การติดตาม ทบทวน ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
2.6 การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจาเดือนผ่านระบบติดตาม-ประเมินผล
2.7 การรายงานผลการปฏิบัตริ าชการรอบ 6 เดือน - 12 เดือน

2.1.1 ขออนุมัติโครงการ
2.1.2 แต่ง ตั้ง คณะกรรมการปฏิบั ติ ราชการประจาปี
งบประมาณ
2.1.3 จัดประชุมผู้บ ริหาร ชี้แจ้งค ารับรองการปฏิบั ติ
ราชการประจาปีงบประมาณระดับหน่วยงาน

2.1การประชุมชี้แจง/ติดตาม งาน
พัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติ
ราชการ
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 1 ครั้ง/ปี

(ร่าง) โครงการเสนอคณบดีอนุมัติโครงการ
(ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เสนอ
คณบดีลงนาม
นัดหมายผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ eoffice

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.4 จั ด ประชุ มผู้ บ ริ ห าร แบ่ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั วชี้ วั ด จัดเตรียมวาระการประชุม
ระดับบุคคล
2.1.6จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ
สรุปรายงานการประชุม
2.1.7 จั ด ประชุ ม เจ้ าหน้ า ที่ เพื่ อ รั บ ทราบตั ว ชี้ วั ด ที่ จัดเตรียมวาระการประชุม
รับผิดชอบ
2.1.6 จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ
สรุปรายงานการประชุม
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลัก

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ

รายงานการประชุม
วาระการประชุม
รายงานการประชุม

1
1
1

1

หนังสือเชิญนัด
หมายในระบบ
e-office
วาระการประชุม

1

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
1
โครงการ
1
คาสั่งฯ

40
40

1
3
3

1
3

1

1

1
2

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
3
40

100%
100%

100%
100%

100%

100%

100%
100%

สัดส่วน

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ............................................งาน......พัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ.............กิจกรรมหลัก.....การประชุมชี้แจง/ติดตาม งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ.....
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์....................... นามสกุล ……สาระรักษ์………………………………………….ตาแหน่ง….หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………

ชื่อ ………......พัณณ์ชิตา………………………………………………………….นามสกุล ..............ธนาพงศ์ศิรภัส.................................รหัสเอกสาร JD – FA – PQ – PD – 01

งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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ลงนาม…พัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัส…..
(นางสาวพัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัส)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์……
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน…40… นาที/… 3…. ชั่วโมง/….2… วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา: สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน –

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานบริหารงานทั่วไป
3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานวิชาการ
3.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – สาขาวิชา
3.5 กองกลาง
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.7 กองบริหารงานบุคคล
3.8 กองพัฒนานักศึกษา
3.9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10 กองบริการการศึกษา
3.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.12 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
3.13 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.14 สานักทรัพย์สินและรายได้
3.15 กองนโยบายและแผน

ลงนาม………รวินันท์ พระยาน้อย..…..
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ประชุมชีแ้ จง/ติดตาม งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ
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ชื่อ .............นางสาวพัณณ์ชิตา..............นามสกุล .............ธนาพงศ์ศิรภัสร์...........................รหัสเอกสาร WI - FA - PQ - PD – 01
งาน....งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ.....กิจกรรมหลัก....ประชุมชี้แจง/ติดตามผล งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ......

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบของเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงจัดการประชุมแบ่งตัวชี้วัดตามเกณฑ์
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ทาหนังสือเชิญประชุม
3.2 จัดเตรียมเอกสารการประชุมและวาระการประชุม
3.3 จัดประชุมเพื่อแบ่งตัวชี้วัดตามเกณฑ์
3.4 จัดทารายงานการประชุม
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 40 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม....นางสาวพัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัสร์...
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้อนุมัติ

ขออนุมัติโครงการ

แต่งตังคณะกรรมการปฏิบตั ิราชการประจําปี
งบประมาณ

2

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิงานทัวไป

1.

ขันตอน

เริ มต้ น / สินสุด

จัดส่งคํ าสังให ้ผู ้รับผิดขอบ

(ร่าง) คํ าสังแต่งตัง

เก็บรวบมรวมเอกสาร

ร่างโครงการ

เริมต ้น

จนท.ฝ่ ายแผนงานฯ

การตัดสินใจ

ฝาย......แผนงานและประกัน คุณ ภาพ........

แบบฟอร์ ม

FM-xx-yy

ตรวจสอบ

ตรวจสอบและให ้
ความเห็ น

หัวหน้ าสํ านักงาน

คู่มือปฏิบตั ิงาน

QM-xx-yy

ตรวจสอบ
งบประมาณและให ้
ความเห็ น

จนท.ฝ่ ายการเงิน

ให ้ความเห็ น
คณบดี

ให ้ความเห็ น
คณบดี

รองคณบดีฝ่ายแผน

จุดเชือมโยง

คณบดี

ลงนามคํ าสัง

40

นาที

สายงานหลัก

3

ชม.

เวลา
วัน

(ร่าง) คําสังฯ

- บันทึกข้ อความขออนุมตั ิ
โครงการฯ
- โครงการฯ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานย้ อนกลับ

สายงานไปและกลับ

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ความถูกต้ องของข้ อมูล

จุดควบคุม
(control item)

ระยะเวลาที่ใชป ฏิบ ัต ิง าน/หนว ย/ ครั้ง ...1.......วัน ....3...... ชั่ว โมง.......40.......นาที

อนุมต
ั โครงการ

การสือสาร

กิจ กรรมหลัก ...ประชุม ชี้แจง/ติด ตาม งานพัฒ นาระบบ/ประเมิน ผลปฏิบ ัต ิราชการ....

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์)

Work Intrucion

WI-xx-yy

งาน....พัฒ นาระบบ/ประเมิน ผลปฏิบ ัต ิราชการ....

คูมือการปฏิบัต ิงาน Work Instructions (WI)

คําสังฯ

โครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

i.j.k

คําสังฯ

โครงการ

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ผลลัพธ

เปาหมาย

หมายเลขดัชนีวัด
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กิจกรรมรอง

จัดประชุมผู้บริหาร ชีแจ้ งคํ ารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี งบประมาณระดับหน่วยงาน

จัดประชุมผู้บริหาร แบ่งผู้รับผิดชอบตัวชีวัดระดับ
บุคคล

จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ

จัดประชุมเจ้ าหน้ าที เพื อรับทราบตัวชีวัดทีรับผิดชอบ

ขันตอน

3

4

5

6

ประชุม

เตรียมเอกสารการประชุม

มติทีประชุม

จัดทํ ามติทีประชุม

ประชุม

เตรียมเอกสารการประชุม

มติทีประชุม

จัดทํ ามติทีประชุม

ประชุม

เตรียมเอกสารการประชุม

จนท.ฝ่ ายแผนงานฯ

หัวหน้ าสํ านักงาน

จนท.ฝ่ ายการเงิน

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์)

ตรวจสอบวาระการ
ประชุม

ตรวจสอบวาระ
การประชุม

ตรวจสอบวาระการ
ประชุม

ตรวจสอบความถูก
ต ้อง

ตรวจสอบวาระการ
ประชุม

รองคณบดีฝ่ายแผน

คณบดี
นาที

3

1

1

1

ชม.

เวลา
วัน

วาระการประชุม

รายงานการประชุม

หนังสื อนัดหมายในระบบ
e-office

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ความถูกต้ องของข้ อมูล

จุดควบคุม
(control item)

วาระการประชุม

รายงานการประชุม

วาระการประชุม

หนังสื อเชิญนัด
หมายในระบบ
e-office

ตัวชี้วัด (kpi)

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

วาระการประชุม

รายงานการประชุม

วาระการประชุม

หนังสื อเชิญนัด
หมายในระบบ
e-office

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ผลลัพธ

เปาหมาย
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หมายเหตุ

7

ขันตอน

ผูจัดทํา....นางสาวพัณณชิตา ธนาพงศศิรภัส……

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

3.กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

รายงานการประชุม

จัดทํ ารายงานการประชุม

จนท.ฝ่ ายแผนงานฯ

2.กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

1.การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมรอง
หัวหน้ าสํ านักงาน

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

จนท.ฝ่ ายการเงิน

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์)

ตรวจสอบ
ความถูกต ้อง

รองคณบดีฝ่ายแผน

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

รวม

คณบดี

40

นาที

3

1

ชม.

เวลา

1

วัน
รายงานการประชุม

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)
ความถูกต้ องของข้ อมูล

จุดควบคุม
(control item)

ตัว ชี้ว ัด (KQI)
รายงานการ
ประชุม

รายงานการประชุม

ตัวชี้วัด (kpi)

รอยละ 100

ร้ อยละ 100

เปาหมาย

รายงานการ
ประชุม

รายงานการประชุม

ผลลัพธ
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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และชัดเจนในการทาจัดคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
กิจกรรมรอง
รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2.1การจัดทาคารับรองการ
2.1.1จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
-รวบรวมรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรคณะ
1
คาสั่งแต่งตั้ง
ปฏิบัติราชการระดับ
ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ - พิมพ์คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามคา
คณะกรรมการ
หน่วยงาน/บุคคล
คณะ
รับรองการปฏิบัติราชการของคณะ
- หน่วยนับ : ครั้ง
- ส่งบันทึกข้อความและคาสั่งให้กับคณะกรรมการ
- 1 ครั้ง/ปี
2.1.2 จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับ - เขียนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
1
คารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับคณะ
คณะ
-เขี ย น เป้ าประสงค์ สอดคล้ องกั บ ตั วชี้ วัด ของค า
รับรองฯ ของหน่วยงาน
-ตรวจสอบรายละเอีย ดตั วชี้วัด เป้ าหมาย เกณฑ์
การให้คะแนน ในแต่ละยุทธศาสตร์
2.1.3 จั ด ท าแบบ ฟอร์ ม สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ -สรุปเป็นแบบฟอร์มเอกสารประกอบคารับรองการ
1
แบบฟอร์มสรุปผลการ
ราชการตามค ารับ รองการปฏิ บั ติร าชการของ ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
ปฏิบัติราชการ
คณะ

3

3

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
30

100%

สัดส่วน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์.......นามสกุล ……สาระรักษ์………………………………………….ตาแหน่ง……หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ…………………………………………………………………

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ............................งาน......พัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ..........กิจกรรมหลัก.....การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล…………………………………

ชื่อ ………......พัณณ์ชิตา…………………………………………….นามสกุล ..............ธนาพงศ์ศิรภัส...............................รหัสเอกสาร JD – FA – PQ – PD – 02

งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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1

-จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความแจ้ ง ถึ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบแต่ ล ะ
ตัวชี้วัดในระดับสาขาวิชา และ ระดับบุคคลทราบ

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

1

-ตารางมอบหมายตั วชี้ วัด ฯที่ เกี่ ย วข้ องลงในระดั บ
สาขาวิชา และระดับบุคคล

2.1.5จัดทาตารางสรุปมอบหมายตัวชี้วัดตามคา
รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการลงระดั บ สาขาวิ ช า
และระดับบุคคล
2.1.6 แจ้ งบุค ลากรผู้ รับผิ ดชอบตามค ารับ รอง
การปฏิบัติราชการลงระดับสาขาวิชา และระดับ
บุคคล โดยการเชิญประชุมแจ้งทาง E-office
บันทึกข้อความ

ตารางมอบหมาย
ตัวชี้วัดฯ

30
30

30

30

1
1

1

3

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

4
4

1

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.4วิ เ คราะห์ ตั ว ชี้ วั ด ค ารั บ รองการปฏิ บั ติ -วิ เคราะห์ แ ต่ ล ะตั วชี้ วัด ตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ
1
ตารางตัวชี้วัดคารับรอง
4
ราชการลงระดับสาขาวิชา และระดับบุคคล
ราชการ
การปฏิบัติราชการ
รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมรอง

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานบริหารงานทั่วไป
3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานวิชาการ
3.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – สาขาวิชา
3.5 กองกลาง
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.7 กองบริหารงานบุคคล
3.8 กองพัฒนานักศึกษา
3.9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10 กองบริการการศึกษา

กิจกรรมหลัก

สัดส่วน
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เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน

ลงนาม…พัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัส…..
(นางสาวพัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัส)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน….30….นาที/….1ชั่วโมง/….4….วัน
ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์……
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางานปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบัติราชการ อย่างน้อย 1 ปี

หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.12 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
3.13 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.14 สานักทรัพย์สินและรายได้
3.15 กองนโยบายและแผน

ลงนาม………รวินันท์ พระยาน้อย..…..
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับหน่วยงาน/บุคคล

124

ชื่อ .............นางสาวพัณณ์ชิตา..............นามสกุล .............ธนาพงศ์ศิรภัสร์...........................รหัสเอกสาร WI – FA - PQ - PD - 02
งาน ....พัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบัติราชการ...... กิจกรรมหลัก..การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล.....
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ.......
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ..................................................
.
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และชัดเจนในการทาจัดคารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล
2. ขอบเขตงาน
2.1 .ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล.
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ
- รวบรวมรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรคณะ
- พิมพ์คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ
- ส่งบันทึกข้อความและคาสั่งให้กับคณะกรรมการ
3.2 จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับคณะ
- เขียนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
- เขียน เป้าประสงค์ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของคารับรองฯ ของหน่วยงาน
- ตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละยุทธศาสตร์
3.3 จัดทาแบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ
3.4 วิเคราะห์ตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการลงระดับสาขาวิชา และระดับบุคคล
3.5 จัดทาตารางสรุปมอบหมายตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการลงระดับสาขาวิชา และระดับบุคคล
3.6 แจ้งบุคลากรผู้รับผิดชอบตามคารับรองการปฏิบัติราชการลงระดับสาขาวิชา และระดับบุคคล
โดยการเชิญประชุมแจ้งทาง E-office
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน .................หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ...30... นาที/ ..1..... ชั่วโมง/ ....4..... วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ........................................
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ลงนาม....นางสาวพัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัสร์...
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) (ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

จัดทําแบบฟอรมสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของคณะ

วิเคราะหตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการลงระดับ
สาขาวิชา และระดับบุคคล

จัดทําตารางสรุปมอบหมายตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการลงระดับสาขาวิชา และระดับบุคคล

แจงบุคลากรผูรับผิดชอบตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการลงระดับสาขาวิชา และระดับบุคคล โดยการ
เชิญประชุมแจงทาง E-office

3

4

5

6

3.กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

2.กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

1.การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับคณะ

2

หมายเหตุ

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของคณะ

กิจกรรมรอง

การปฎิบัติงานทัวไป

1

ขั้นตอน

เริ มต้ น / สินสุด

เผยแพรคํารับรองการปฏิบัติราชการลงระดับ
สาขาวิชา และระดับบุคคล

ตารางสรุปมอบหมายตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการลงระดับ
สาขาวิชา และระดับบุคคล

วิเคราะหตัวชี้วัดจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับสาขาวิชาและ

สรุปแบบฟอรมเอกสารประกอบคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ

เขียนยุทธศาสตร ของหนวยงาน
เขียน เปาประสงค สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดของคํารับรองฯ ของหนวยงาน

Yes

พิมพคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของคณะ

รวบรวมรายชื่อผูบริหาร

เริ่มตน

จนท.ฝายนโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ

การตัดสินใจ
แบบฟอร์ ม

FM-xx-yy

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

ตรวจสอบ

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

No

Yes

ผูจัดทํา....นางสาวพัณณชิตา ธนาพงศศิรภัส……

Yes

Yes

ตรวจสอบ

No

รองคณบดีฝายบริหารวางแผนงาน

No

Work Intrucion

WI-xx-yy

งาน....พัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบ ัติร าชการ....

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพันธ)

ฝาย......แผนงานและประกันคุณภาพ.......

รวม

ลงนามคําสั่ง

คณบดี

No

30

30

30

30

นาที

1

1

3

4

3

3

ชม.

เวลา

จุดเชือมโยง

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

4

1

1

วัน

การสือสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานหลัก

ความถูกตองของเอกสารการเผยแพร

ความถูกตองของคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการลงระดับสาขาวิชา และระดับ
บุคคล

ความถูกตองของคํารับรองระดับ
สาขาวิชาและระดับบุคคล

ความถูกตองของเอกสารประกอบคํา
รับรองฯ

ความถูกตองของยุทธศาสตร เปาประสงค

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

คํารับรองการปฏิบัติราชการลงระดับสาขาวิชา
และระดับบุคคล

เอกสารประกอบคํารับรองการปฏบัติราชการ
ระดับมหาวิทยาลัย

1. แผนปฏิบัติราชการ
2. เอกสารประกอบคํารับรองการปฏบัติราชการ
ระดับมหาวิทยาลัย

1. แผนปฏิบัติราชการ
2. เอกสารประกอบคํารับรองการปฏบัติราชการ
ระดับมหาวิทยาลัย

1. แผนปฏิบัติราชการ

ความถูกตองตามเนื้อหา

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้อนกลับ

สายงานไปและกลับ

ตัวชี้ว ัด (kpi)

ตัวชี้วัด (KQI)
จัดทําคํารับรองการปฏิบ ัติร าชการ
ระดับ หนวยงาน/บุคคล

บันทึกขอความ

ตารางสรุปมอบหมายตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการลงระดับ
สาขาวิชา และระดับบุคคล

ตารางตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ

แบบฟอรมสรุปผลการปฏิบัติราชการ

คํารับรองการปฏิบัติราชการระดับคณะ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัต ิงาน/หนวย/ ครั้ง .....4.......วัน.....1........ ชั่วโมง.......30.......นาที

1. รายชื่อคณะกรรมการ
2. บันทึกขอความระบบ E-office

กิจกรรมหลัก ...งานการจัดทําคํารับ รองการปฏิบัต ิราชการระดับ หนวยงาน/บุคคล ....

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

เปาหมาย

i.j.k

ผลลัพธ

คํารับรองการปฏิบ ัติร าชการ
ระดับ หนวยงาน/บุคคล

เอกสารคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการลงระดับสาขาวิชา
และระดับบุคคลที่เผยแพร

คํารับรองระดับสาขาวิชาและ
ระดับบุคคล

คํารับรองระดับสาขาวิชาและ
ระดับบุคคล

แบบฟอรม

คํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
คณะ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

หมายเลขดัชนีวัด
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2.1 การจัดทาคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 1 ครั้ง/ปี

กิจกรรมหลัก

2. งานหลักที่รับผิดชอบ
รายละเอียดกิจกรรม

2.1.2จั ด ท าคู่ มื อ ส่ วนที่ 1 กรอบการ -จัดทาส่วนที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ
- หลักการและที่มา
- วัตถุประสงค์
- กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- โครงสร้างของคารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ
- รายละเอียดในคารับรองการปฏิบัติราชการ
- กลไกและวิธีการจัดทาคารับรอง และติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2.1.1ศึ ก ษาคู่ มื อ การประเมิ น ผลการ -นาคู่มือจากกองนโยบายและแผนมาศึกษาทั้ง 4 ส่วน เพื่อ
ปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย
นามาปรับให้สอดคล้องกับบริบทของคณะ

กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
- ข้อมูล ความรู้ คู่มือ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย
1
คู่มือ ส่วนที่ 1

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และชัดเจนในการทาจัดคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล

4

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
1

สัดส่วน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์.......นามสกุล ……สาระรักษ์………………………………………….ตาแหน่ง……หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………………………………….

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ............................งาน......พัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ........กิจกรรมหลัก.....การจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ………………………………………………………

ชื่อ ………......พัณณ์ชิตา…………………………………………….นามสกุล ..............ธนาพงศ์ศิรภัส...............................รหัสเอกสาร JD – FA – PQ – PD – 03

งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.3 จั ดทาคู่มือ ส่ วนที่ 2 การติ ดตาม - จัดทาคู่มือ ส่วนที่ 2
และประเมินผล
- วิธีการติดตามและประเมินผล
- ลักษณะของตัวชี้วัด
- นิยามศัพท์ที่ใช้ในการประเมิน
2.1.4 จัดทาคู่มือ ส่วนที่ 3 แนวทางและ - จัดทาคู่มือ ส่วนที่ 3แนวทางและวิธีการประเมินผลการ
วิ ธีการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ปฏิบัติราชการ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
- ยุทธศาสตร์1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ถึงยุทธศาสตร์ที่ 8
ธรรมาภิบาล 13 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและ
ชุมชน 4 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนัน
ทา 9 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็น
ฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 5
ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 2 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 6พัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
และบริการวิชาการชั้นนา 3 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 7ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่
สากล 1 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร
สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 1 ตัวชี้วัด

กิจกรรมรอง

1

คู่มือ ส่วนที่ 3

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
คู่มือ ส่วนที่ 2

4

5

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
1

สัดส่วน
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รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
- คู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
-รายงานการประชุม

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

2.1.5 ประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินผล ประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อ
การปฏิบัติราชการ
นามาดาเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ

กิจกรรมรอง

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานบริหารงานทั่วไป
3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานวิชาการ
3.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – สาขาวิชา
3.5 กองกลาง
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.7 กองบริหารงานบุคคล
3.8 กองพัฒนานักศึกษา
3.9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10 กองบริการการศึกษา
3.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.12 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
3.13 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.14 สานักทรัพย์สินและรายได้
3.15 กองนโยบายและแผน

กิจกรรมหลัก

5
5

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

7
7

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
3

สัดส่วน
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ลงนาม…พัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัส…..
(นางสาวพัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัส)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน….. -…..นาที/….. 5….ชั่วโมง/….7……วัน
ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์……
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางานปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบัติราชการ อย่างน้อย 1 ปี

ลงนาม………รวินันท์ พระยาน้อย..…..
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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ชื่อ .............นางสาวพัณณ์ชิตา..............นามสกุล .............ธนาพงศ์ศิรภัสร์...........................รหัสเอกสาร WI – FA - PQ - PD - 03
งาน ....พัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบัติราชการ...... กิจกรรมหลัก....การจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ…....................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และชัดเจนในการจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. ขอบเขตงาน
2.1 .ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ศึกษาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย
-นาคู่มือจากกองนโยบายและแผนมาศึกษาทั้ง 4 ส่วน เพื่อนามาปรับให้สอดคล้องกับบริบทของคณะ
3.2 จัดทาคู่มือ ส่วนที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ
- จัดทาส่วนที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- หลักการและที่มา
- วัตถุประสงค์
- กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- โครงสร้างของคารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ
- รายละเอียดในคารับรองการปฏิบัติราชการ
- กลไกและวิธีการจัดทาคารับรอง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 จัดทาคู่มือ ส่วนที่ 2 การติดตาม และประเมินผล
- จัดทาคู่มือ ส่วนที่ 2
- วิธีการติดตามและประเมินผล
- ลักษณะของตัวชี้วัด
- นิยามศัพท์ที่ใช้ในการประเมิน
3.4 จัดทาคู่มือ ส่วนที่ 3 แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ถึงยุทธศาสตร์ที่ 8
- จัดทาคู่มือ ส่วนที่ 3 แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
- ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 13 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 4 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของสวนสุนันทา 9 ตัวชี้วัด

- ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน
และประเทศชาติ 5 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนา 3 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 7 ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 1 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 1 ตัวชี้วัด
3.5 ประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ...................... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ...-... นาที/ ...5..... ชั่วโมง/ ....7.... วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ........................................

ลงนาม....นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ผู้จัดทา

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย...
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้ควบคุม

ลงนาม...อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต....
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ

ศึกษาคูมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย

จัดทําคูมือ สวนที่ 1 กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของคณะ

จัดทําคูมือ สวนที่ 2 การติดตาม
และประเมินผล

จัดทําคูมือ สวนที่ 3 แนวทาง
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ยุทธศาสตรที่ 1 ถึง
ยุทธศาสตรที่ 8

ประชุมชี้แจงคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1

2

3

4

5

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพัน ธ)

- จัดทําคูมือ สวนที่ 2
- วิธีการติดตามและประเมินผล
- ลักษณะของตัวชี้วัด
- นิยามศัพทที่ใชในการประเมิน

จัดทําสวนที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
- หลักการและที่มา
- วัตถุประสงค
- กรอบการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
- โครงสรางของคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ
- รายละเอียดในคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
- กลไกและวิธีการจัดทําคํารับรอง และติดตามประเมินผล

ศึกษาคูมือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของมหาวิทยาลัย

เริ่มตน

จนท.ฝายนโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ

การตัดสินใจ

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

ประชุมชี้แจงคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อนํามาดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตางๆ

ตรวจสอบ

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

ผูจัดทํา....นางสาวพัณณชิตา ธนาพงศศิรภัส……

Yes

No

คู่มือปฏิบัติงาน

5

3

4

1

4

ชม.

เวลา

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

นาที

จุดเชือมโยง

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

รวม

คณบดี

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก ...งานการจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ....

รองคณบดีฝายบริหารวางแผนงาน

Work Intrucion

WI-xx-yy

งาน....พัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบัติราชการ....

- จัดทําคูมือ สวนที่ 3 แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหัวขอดังตอไปนี้
- ยุทธศาสตร 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 13 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร 2 สรางความสัมพันธที่ดกี ับศิษยเกาและชุมชน 4 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณของสวนสุนันทา
9 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเปนฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 5
ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร 5 สรางความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน 2 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร 6 พัฒนาเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการชั้นนํา 3 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร 7 สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูสากล 1 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพยและทรัพยสินทางปญญา 1 ตัวชี้วัด

การปฎิบัติงานทัวไป

หมายเหตุ 1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

กิจ กรรมรอง

ขั้นตอน

เริมต้ น / สินสุด

ฝาย......นโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ........

คูมือการปฏิบ ัติงาน Work Instructions (WI)

7

5

1

วัน
ความถูกตองของคูมือ

จุดควบคุม (control item)

สายงานหลัก

ความถูกตองขอคูมือการ
ประเมินฯ

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

คูมือการประเมินฯ

1.คูมือการประเมินฯจากกองนโยบาย ความถูกตองของสวนที่ 3
และแผนฯ

1.คูมือการประเมินฯจากกองนโยบาย ความถูกตองของสวนที่ 2
และแผนฯ

1.คูมือการประเมินฯจากกองนโยบาย ความถูกตองของสวนที่ 1
และแผนฯ

1. บันทึกขอความระบบ E-office
2. คูมือการประเมินฯจากกอง
นโยบายและแผนฯ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

การสือสาร

ตัวชี้วัด (KQI)
จัดทําคูมือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

- คูมือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
-รายงานการประชุม

คูมือการประเมินฯ สวนที่ 3

คูมือการประเมินฯ สวนที่2

คูมือการประเมินฯ สวนที่ 1

ขอมูล ความรู คูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้ว ัด (kpi)

สายงานย้ อนกลับ

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....7......วัน.....5........ ชั่วโมง.......-.......นาที

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

เปาหมาย

สายงานไปและกลับ

i.j.k

จัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

คูมือการประเมินฯ

คูมือการประเมินฯ สวนที่ 3

คูมือการประเมินฯ สวนที่ 2

คูมือการประเมินฯ สวนที่ 1

คูมือการประเมินฯจากกองนโยบายและแผน

ผลลัพธ

หมายเลขดัชนีวัด
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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และชัดเจนในการทาจัดคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
กิจกรรมรอง
รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
2.1 การประกั นคุ ณ ภาพด้ วย 2.1.1เข้ าร่ ว มประชุ ม ท าความเข้ าใจ กั บ 1
เอกสารการประชุม
ระบบ EdPEx
มหาวิทยาลัย
- หน่วยนับ : ครั้ง
2.1.2จั ด เตรี ย มเอกส ารป ระกอบ การ - เตรียมเอกสาร EdPEx โครงร่างองค์ กร หมวด 2 การ
1
เอกสารประกอบการ
- 1 ครั้ง/ปี
ประชุม/จัดประชุมของคณะ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ
ประชุม
ชี้แจงกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ
2.1.3จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ 1
แต่งตั้งคณะกรรมการ
EdPExระดับคณะ
EdPEX
2.1.4 วิเคราะห์จัดท าโคร่งร่างองค์กร โดย - วิเคราะห์จัดทาโคร่งร่างองค์กรดังนี้
1
โคร่งร่างองค์กร
คณะกรรมการดาเนินงาน
- สภาพแวดล้อมขององค์กร
- ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
- บริบทเชิงกลยุทธ์
- ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ

30

3

2

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์....................... นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………...ตาแหน่ง…..หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………

100%

สัดส่วน

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ...........................................งาน......พัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ.............กิจกรรมหลัก.....การการประกันคุณภาพด้วยระบบ EdPEx ……………..............................

ชื่อ ………......ศักรินทร์…………………………………………………………...นามสกุล ..............สาระรักษ์..........................................รหัสเอกสาร JD – FA – PQ – PD – 04

งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
2.1.5วิเคราะห์และเขียนผลการดาเนินงาน วิเคราะห์และเขียนผลการดาเนินงานหมวด 2
1
ผลการด าเนิ นงาน
หมวด 2 และหมวด 6
- การจั ด ท ากลยุ ท ธ์ : องค์ ก รมี วิ ธีการอย่ างไรในการ
หมวด 2และหมวด 6
จัดทากลยุทธ์
- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
- การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
- การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ การและการถ่ ายทอดสู่ การ
ปฏิบัติ
- การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
และหมวด 6
- การออกแบบระบบงาน
- การจัดการระบบงาน
- การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
- การออกแบบกระบวนการทางาน
- การนากระบวนการทางานที่สาคัญไปปฏิบัติ
2.1.6จั ดท าเล่ ม รายงานผลการด าเนิ นงาน จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงาน EdPEx
1
เล่มรายงานผลการ
EdPEx
- โคร่งร่างองค์กร
ดาเนินงาน EdPEx
- หมวด 2
- หมวด 6
2.1.7 จัดทาแผนพัฒนาองค์กร ในหมวดที่ แผนพัฒนาองค์กรในข้อที่ไม่ผ่านการประเมิน
1
แผนพัฒนาองค์กร
ไม่มีผลการดาเนินงาน
2.1.8 จัดทารายงานความก้าวหน้า รอบ 6 จัดทารายงานความก้าวหน้า รอบ 6 9 และ 12 เดือน
1
รายงาน
9 และ 12 เดือน
ความก้าวหน้า
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

กิจกรรมรอง

30
30

1
1

2

3

9
9

2

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
3

100%

สัดส่วน
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เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน

.

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางานปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบัติราชการ อย่างน้อย 1 ปี

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานบริหารงานทั่วไป
3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานวิชาการ
3.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – สาขาวิชา
3.5 กองกลาง
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.7 กองบริหารงานบุคคล
3.8 กองพัฒนานักศึกษา
3.9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10 กองบริการการศึกษา
3.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.12 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
3.13 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.14 สานักทรัพย์สินและรายได้
3.15 กองนโยบายและแผน
ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
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ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์……..
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน….30… นาที/…1…..ชั่วโมง/…. 9…..วัน

ลงนาม………รวินันท์ พระยาน้อย……
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม……กรีธา ธรรมเจริญสถิต ……..
(อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต)
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การประกันคุณภาพด้วยระบบ EdPEx
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ชื่อ .............นายศักรินทร์........................นามสกุล .............สาระรักษ์..................................รหัสเอกสาร WI – FA - PQ - PD - 04
งาน...........งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ..............กิจกรรมหลัก....การประกันคุณภาพด้วยระบบ EdPEx................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และชัดเจนในการทางานประกันคุณภาพด้วยระบบ EdPEx
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทางานประกันคุณภาพด้วยระบบ EdPEx
2. ขอบเขตงาน
2.1 .ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทางานประกันคุณภาพด้วยระบบ EdPEx
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 เข้าร่วมประชุมทาความเข้าใจ กับมหาวิทยาลัย
3.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม/จัดประชุมของคณะ
- เตรียมเอกสาร EdPEx โครงร่างองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ชี้แจงกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ
3.3 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ EdPEx ระดับคณะ
- วิเคราะห์จัดทาโคร่งร่างองค์กร ดังนี้
- สภาพแวดล้อมขององค์กร
- ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
- บริบทเชิงกลยุทธ์
- ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
3.4 วิเคราะห์จัดทาโคร่งร่างองค์กร โดยคณะกรรมการดาเนินงาน
3.5 วิเคราะห์และเขียนผลการดาเนินงานหมวด 2 และหมวด 6
วิเคราะห์และเขียนผลการดาเนินงานหมวด 2
- การจัดทากลยุทธ์: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดทากลยุทธ์
- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
- การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
- การจัดทาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
- การคาดการณ์ผลการดาเนินการ

และหมวด 6
- การออกแบบระบบงาน
- การจัดการระบบงาน
- การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
- การออกแบบกระบวนการทางาน
- การนากระบวนการทางานที่สาคัญไปปฏิบัติ
3.6 จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงาน EdPEx
จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงาน EdPEx
- โคร่งร่างองค์กร
- หมวด 2
- หมวด 6
3.7 จัดทาแผนพัฒนาองค์กร ในหมวดที่ไม่มีผลการดาเนินงาน
3.8 จัดทารายงานความก้าวหน้างานประกันคุณภาพด้วยระบบ EdPEx รอบ 6 9 และ 12 เดือน
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ........................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ...30.. นาที/ ...1..... ชั่วโมง/ ....9.... วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม

ลงนาม....นางสาวพัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัสร์...
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) (ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมตั ิ

กิจกรรมรอง

เขารวมประชุมทําความเขาใจ
กับมหาวิทยาลัย

จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุม/จัด
ประชุมของคณะ

จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ EdPEx ระดับ
คณะ

วิเคราะหจัดทําโครงราง
องคกร โดยคณะกรรมการ
ดําเนินงาน

ขั้นตอน

1

2

3

4

เริมต้ น / สินสุด

การตัด สินใจ

เริ่มตน

จนท.ฝายนโยบาย/แผนและประกันคุณ ภาพ

- วิเคราะหจัดทําโครงรางองคกร ดังนี้
- สภาพแวดลอมขององคกร
- ความสัมพันธระดับองคกร
- สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
- บริบทเชิงกลยุทธ
- ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ

Yes

พิมพคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
EdPEx ระดับคณะ

- เตรียมเอกสาร EdPEx โครงรางองคกร
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ หมวด
6 การมุงเนนการปฏิบัติการ ชี้แจงกับ
บุคลากรที่เกี่ยวของทราบ

เขารวมประชุมทําความเขาใจ
กับมหาวิทยาลัย

การปฎิบัติงานทัวไป

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

Yes

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

No

รองคณบดีฝ ายบริหารวางแผนงาน

No

Yes

No
30

นาที

คู่ม ือปฏิบัติง าน

QM-xx-yy

3

ชม.

เวลา

2

1

วัน

การสือสาร

1. โครงรางองคกร

1. คําสั่งแตงตั้งฯ

1. เอกสารEdPEx โครงรางองคกร หมวด 2 การ
วางแผนเชิงกลยุทธ หมวด 6 การมุงเนนการ
ปฏิบัติการ

1. บันทึกขอความระบบ E-office

ความถูกตองของโครงรางองคกร

ความถูกดตองของคําสั่ง

ความถูกตองตามเนื้อหา

ความถูกตองตามเนื้อหา

จุดควบคุม (control item)

สายงานหลัก

โครงรางองคกร

คําสั่งแตงตั้งฯ

เอกสารEdPEx โครงรางองคกร หมวด 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ หมวด 6 การ
มุงเนนการปฏิบัติการ

เอกสารการประชุมEdPEx

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานย้ อนกลับ

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....9.......วัน.....1........ ชั่วโมง.......30.......นาที

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

จุด เชือมโยง

กิจกรรมหลัก ...งานประกันคุณภาพดวยระบบ EdPEx ....

ลงนามคําสั่ง

คณบดี

Work Intrucion

WI-xx-yy

งาน....พัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบัติราชการ....

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพันธ)

ฝาย......แผนงานและประกันคุณภาพ.......

คูมือการปฏิบ ัติงาน Work Instructions (WI)

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

เปาหมาย

ผลลัพธ

i.j.k
หมายเลขดัชนีวัด

โครงรางองคกร

คําสั่งแตงตั้งฯ

เอกสารEdPEx โครงรางองคกร หมวด 2 การ
วางแผนเชิงกลยุทธ หมวด 6 การมุงเนนการ
ปฏิบัติการ

เอกสารการประชุมEdPEx

สายงานไปและกลับ
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จัดทําเลมรายงานผลการ
ดําเนินงาน EdPEx

จัดทําแผนพัฒนาองคกร ใน
หมวดที่ไมมีผลการดําเนินงาน

จัดทํารายงานความกาวหนา
รอบ 6 9 และ 12 เดือน

6

7

8

จนท.ฝายนโยบาย/แผนและประกันคุณ ภาพ

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

Yes

ไม

จัดทํารายงานความกาวหนา รอบ
6 9 และ 12 เดือน

จัดทําแผนพัฒนาองคกรในขอที่
ผานการประเมิน

Yes

จัดทําเลมรายงานผลการดําเนินงาน EdPEx
- โครงรางองคกร
- หมวด 2
- หมวด 6

Yes

No

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

ผูจัดทํา....นายศักรินทร สาระรักษ……

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

No

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

ตรวจสอบ

รองคณบดีฝ ายบริหารวางแผนงาน

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพันธ)

วิเคราะหและเขียนผลการดําเนินงานหมวด 2
- การจัดทํากลยุทธ: องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดทํากลยุทธ
- วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
- การนํากลยุทธไปปฏิบัติ
- การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดสูการปฏิบัติ
- การคาดการณผลการดําเนินการ
และหมวด 6
- การออกแบบระบบงาน
- การจัดการระบบงาน
- การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
- การออกแบบกระบวนการทํางาน

หมายเหตุ 1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

วิเคราะหและเขียนผลการ
ดําเนินงานหมวด 2 และ
หมวด 6

กิจกรรมรอง

5

ขั้นตอน

Yes

Yes

No

รวม

ลงนาม

ลงนาม

คณบดี

30

1

2

3

ชม.

เวลา

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

ผูควบคุม...นางรวินันท พระยานอย…

No

No

นาที

9

2

3

วัน

ผลการดําเนินงานหมวด 2 และ
หมวด 6

ตัวชี้วัด (kpi)

(ตําแหนง รองคณดีฝายบริหารและแผนงาน

ตัวชี้วัด (KQI)
งาน EdPEx

ความถูกตองของรายงานผลการ รายงานความกาวหนาผลการ
ดําเนินงาน EdPEx
ดําเนินงาน EdPEx

ความถูกตองของรายงานผลการ แผนพัฒนาองคกร
ดําเนินงาน EdPEx

ความถูกตองของรายงานผลการ รายงานผลการดําเนินงาน EdPEx
ดําเนินงาน EdPEx

ความถูกตองของผลการดําเนินงาน
หมวด 2 และหมวด 6

จุดควบคุม (control item)

ผูอนุมติ..อาจารยกรีธา ธรรมเจริญสถิต

1.รายงานผลการดําเนินงาน EdPEx

1.รายงานผลการดําเนินงาน EdPEx

1.รายงานผลการดําเนินงาน EdPEx

1. ผลการดําเนินงานหมวด 2 และหมวด 6

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

เปาหมาย

งาน EdPEx

รายงานผลการดําเนินงาน EdPEx

รายงานผลการดําเนินงาน EdPEx

รายงานผลการดําเนินงาน EdPEx

ผลการดําเนินงานหมวด 2 และหมวด 6

ผลลัพธ
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กิจกรรมรอง

2.1.1 ทาบันทึกติดตามการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการฯทุกเดือน โดย
แนบแบบเก็บข้อมูล ให้สอดคล้องกับ
การรายงานผลไปยังกองนโยบาย
และแผน
2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องและ
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติ
ราชการฯ ในแต่ละตัวชี้วัด ให้กับ
ผู้บริหารพิจารณา ทุกเดือน

กิจกรรมหลัก

2.1 การติ ด ตาม ทบทวน ผล
การดาเนินงานของตัวชี้วัด
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 12 ครั้ง/ปี
- หลังจากที่ได้ข้อมูลจากผู้ดูแลตัวชี้วัดในแต่ละตัวชี้วัด โดยรวบรวม
จากแบบเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานในแต่ละเดือน นามา
ตรวจสอบความถูกต้องให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
- นาข้อมูลที่ถูกต้องมารวบรวมเป็นรายงานความก้าวหน้าในแต่ละ
ตัวชี้วัด เพื่อนาเสนอให้กับผู้บริหารได้ทราบถึงผลการดาเนินงานใน
แต่ละตัวชี้วัด ทุกเดือน
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

- จัดทาบันทึกข้อความในระบบ E-office เพื่อติดตามการรายงานผล
การปฏิบัติราชการฯทุกเดือน โดยแนบแบบเก็บข้อมูล ให้สอดคล้อง
กับการรายงานผล ในแต่ละตัวชี้วัด โดยมีเส้นทางเอกสาร ส่งไปยัง
รองคณบดีผู้กากับ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด

รายละเอียดกิจกรรม

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ

12

รายงาน
ความก้าวหน้าผล
การปฏิบัติราชการ
ฯ

-

-

3
36

2

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
12
บันทึกข้อความ
1
ติดตามการ
รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ

100%

100%

สัดส่วน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์.......นามสกุล ……สาระรักษ์………………………………………….ตาแหน่ง……หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ…………………………………………………………………

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ........................... งาน......พัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ........กิจกรรมหลัก.....การติดตาม ทบทวน ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด ………………………………………………………

ชื่อ ………......พัณณ์ชิตา…………………………………………….นามสกุล ..............ธนาพงศ์ศิรภัส...............................รหัสเอกสาร JD – FA – PQ – PD – 05

งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา: สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน –

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานบริหารงานทั่วไป
3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานวิชาการ
3.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – สาขาวิชา
3.5 กองกลาง
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.7 กองบริหารงานบุคคล
3.8 กองพัฒนานักศึกษา
3.9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10 กองบริการการศึกษา
3.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.12 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
3.13 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.14 สานักทรัพย์สินและรายได้
3.15 กองนโยบายและแผน
เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
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ลงนาม…พัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัส…..
(นางสาวพัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัส)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน… -…..นาที/…. -…..ชั่วโมง/ ….36…..วัน

ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์……
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม………รวินันท์ พระยาน้อย..…..
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การติดตาม ทบทวน ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
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ชื่อ .............นางสาวพัณณ์ชิตา..............นามสกุล .............ธนาพงศ์ศิรภัสร์...........................รหัสเอกสาร WI – FA - PQ - PD - 05
งาน....งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ.....กิจกรรมหลัก....การติดตาม ทบทวน ผลการดาเนินงานของตัวชีว้ ัด.............
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในการติดตาม ทบทวน ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในการติดตาม ทบทวน ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ทาบันทึกติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการฯทุกเดือน โดยแนบแบบเก็บข้อมูล ให้สอดคล้องกับการรายงานผลไปยัง
กองนโยบายและแผน
3.1.1 จัดทาบันทึกข้อความในระบบ E-office เพื่อติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการฯทุกเดือน โดยแนบแบบ
เก็บข้อมูล ให้สอดคล้องกับการรายงานผล ในแต่ละตัวชี้วัด โดยมีเส้นทางเอกสาร ส่งไปยังรองคณบดีผู้กากับ และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด
3.2 ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ ในแต่ละตัวชี้วัด ให้กับผู้บริหารพิจารณา ทุกเดือน
3.2.1 หลังจากที่ได้ข้อมูลจากผู้ดูแลตัวชี้วัดในแต่ละตัวชี้วัด โดยรวบรวมจากแบบเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานในแต่ละ
เดือน นามาตรวจสอบความถูกต้องให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.2.2 นาข้อมูลที่ถูกต้องมารวบรวมเป็นรายงานความก้าวหน้าในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อนาเสนอให้กับผู้บริหารได้ทราบถึงผล
การดาเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด ทุกเดือน
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ............................... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ .........3........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
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ลงนาม....นางสาวพัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัสร์...
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) (ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

ทําบันทึกติดตามการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯทุกเดือน โดยแนบ
แบบเก็บข้ อมูล ให้ สอดคล้ องกับการ
รายงานผลไปยังกองนโยบายและแผน

ตรวจสอบความถูกต้ องและรายงาน
ความก้ าวหน้ าผลการปฏิบัติราชการฯ
ในแต่ละตัวชีวัด ให้ กับผู้บริ หาร
พิจารณา ทุกเดือน

1.

2

3.กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

2.กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

หมายเหตุ 1.การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิง านทัวไป

ขันตอน

เริมต้ น / สิ นสุ ด

ถูกตอง

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการในแตละเดือน

ตรวจสอบความถูกตองของการ
รายงานผลในแตละตัวชี้วัดให

ถูกตอง

ทําบันทึกขอความเพื่อติดตาม
การรายงานผลจาก
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

จนท.ประกันคุณภาพ

การตัดสิ นใจ

ฝาย......แผนงานและประกัน คุณ ภาพ.......

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

ผูจัดทํา....นางสาวพัณณชิตา ธนาพงศศิรภัส……

ถูกตอง

อนุมัติ/อนุญาต

ตรวจสอบผล
การดําเนินงาน

ไมถูกตอง

ลงนาม

รองคณบดีฝ่ายบริ หารและแผนงาน

ไมถูกตอง

Work Intrucion

WI-xx-yy

ตรวจสอบผล
การดําเนินงาน

ไมถูกตอง

ลงนาม

ไมอนุมัติ/ไมอนุญาต

คณบดี

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

รวม

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
ดําเนินการรายงานผล
ในแตละเดือน

หน่วยงานทีเกียวข้ อง

จุดเชือมโยง

นาที

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

คู่มือปฏิบตั ิง าน

QM-xx-yy

กิจ กรรมหลัก ...การติด ตาม ทบทวน ผลการดําเนิน การงานของตัว ชี้ว ัด ....

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์)

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

งาน....พัฒนาระบบ/ประเมิน ผลปฏิบัต ิราชการ....

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ชม.

เวลา

การสื อสาร

รายงานผลการปฏิ บัติราชการ

บันทึกข้ อความ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

3

2

1

วัน

สายงานหลัก

ความถูกต้ อง

ความถูกต้ อง

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

สายงานไปและกลับ

ตัว ชี้ว ัด (KQI)

ความถูกต้ องครบถ้ วน
ของข้ อมูล

ความถูกต้ องของเนือหา

ตัวชี้วัด (kpi)

ระยะเวลาที่ใ ชปฏิบัต ิง าน/หนว ย/ ครั้ง ......3......วัน ............. ชั่ว โมง..............นาที

รอยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เปาหมาย

i.j.k

รายงานผลการ
ปฏิ บัติราชการใน
แต่ละเดือน

บันทึกข้ อความที
ถูกต้ อง

ผลลัพธ

หมายเลขดัชนีวดั
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.6 การรายงานความก้าวหน้าของ 2.6.1 บั น ทึ ก ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ยุ ท ธศาสตร์ - รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานตามที่กาหนด
ข้อมูลในระบบ
2
การปฏิบัติราชการประจาเดือนผ่ าน เ ป้ าป ร ะ ส งค์ ตั วชี้ วั ด ใ นร ะ บบ ติ ด ตาม/ ใ นร ะ บ บ การ ร าย งานผ ล เ ช่ น ยุ ท ธศ าสตร์
ติดตาม/
ระบบติดตาม/ประเมินผล
ประเมินผล
เป้ าประสงค์ ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั นธกิ จ ประวั ติ
ประเมินผล
ความเป็ นมา นโยบายการด าเนิ นงาน ตั วชี้ วัด ใน
ปีงบประมาณนั้น
- บั นทึ กข้ อมู ล ในระบบติ ด ตาม/ประเมิ น ผลตาม
ข้อมูลพื้นฐาน
1
รูปแบบที่กาหนด
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดในระบบ
ติดตาม/
ประเมินผล

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์.......................นามสกุล ……สาระรักษ์………………………………ตาแหน่ง…..หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………

100

100

สัดส่วน

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ.......................... งาน......พัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ............ กิจกรรมหลัก.....การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจาเดือนผ่านระบบติดตาม……

ชื่อ ………......พัณณ์ชิตา……………………………………………นามสกุล ..............ธนาพงศ์ศิรภัส...................................รหัสเอกสาร JD – FA – PQ – PD – 06

งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัตริ าชการ

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.6.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการฯในระบบ - นาข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากผู้ ดู แ ลตั วชี้ วัด ในแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด
รายงานผลการ
1
การติดตาม/ประเมินผลทุกเดือน
ได้แก่แบบเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานของแต่ ละ
ปฏิบัติราชการฯใน
เดือน นามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ระบบการติดตาม/
- น าข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งมารวบรวมเป็ น รายงาน
ประเมินผลทุก
ความก้าวหน้าในแต่ละตัวชี้วัด แล้วนามาพิมพ์ ล งใน
เดือน
ระบบการติดตาม/ประเมินผลทุกเดือน
2.6.3 รวบรวมเอกสารหลั กฐานให้ส อดคล้ อง - นาข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากผู้ ดู แ ลตั วชี้ วัด ในแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด
เอกสารหลักฐาน
1
กับรายงานผลฯในระบบติ ดตาม/ประเมิ น ผล โดยรวบรวมจากแบบเก็ บ ข้ อ มู ล และเอกส าร
ทุกเดือน
หลักฐานในแต่ละเดือน
- นามาตรวจสอบความถู กต้ องให้ ส อดคล้ อ งและ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
- นาเอกสารมาจัดท าให้ เป็ นรูปแบบของไฟล์ PDF
เพื่ อ อั พ โหลดไฟล์ ห ลั ก ฐานลงในระบบติ ด ต าม/
ประเมินผลในแต่ละตัวบ่งชี้ ทุกเดือน
2.6.4 ประสานงานกั บหน่ วยงานเจ้ าภาพเพื่ อ - หลั ง จากด าเนิ น การรายงานผลและอั พ โหลด
-รายงานผล
1
ตรวจสอบความถู กต้ องของการรายงานและ เอกสารหลักฐานในระบบติดตาม/ประเมิ นผลแล้ ว
-เอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐานที่สอดคล้องกัน
จะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานและเอกสาร
หลักฐานที่สอดคล้องกัน
รวม
6
รวม
6
รวมระยะเวลาทั้งหมด
27

กิจกรรมรอง

100

100

100

สัดส่วน
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ลงนาม…พัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัส…..
(นางสาวพัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัส)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์……
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …..- ….. นาที/….. -….. ชั่วโมง/…. 6……วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา: สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน –

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานบริหารงานทั่วไป
3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานวิชาการ
3.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – สาขาวิชา
3.5 กองกลาง
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.7 กองบริหารงานบุคคล
3.8 กองพัฒนานักศึกษา
3.9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10 กองบริการการศึกษา
3.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.12 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
3.13 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.14 สานักทรัพย์สินและรายได้
3.15 กองนโยบายและแผน

ลงนาม………รวินันท์ พระยาน้อย..…..
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจาเดือนผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล

ชื่อ .............นางสาวพัณณ์ชิตา..............นามสกุล .............ธนาพงศ์ศิรภัสร์...........................รหัสเอกสาร WI – FA - PQ - PD - 06
งาน....งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ...กิจกรรมหลัก..การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจาเดือนผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล......

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจาเดือน ผ่านระบบติดตาม/
ประเมินผล
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจาเดือน
ผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 บันทึกข้อมูลพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดในระบบติดตาม/ประเมินผล
3.1.1 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานตามที่กาหนดในระบบการรายงานผล เช่น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติความเป็นมา นโยบายการดาเนินงาน ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณนั้น
3.1.2 บันทึกข้อมูลในระบบติดตาม/ประเมินผลตามรูปแบบที่กาหนด
3.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการฯในระบบการติดตาม/ประเมินผลทุกเดือน
3.2.1 นาข้อมูลที่ได้จากผู้ดูแลตัวชี้วัดในแต่ละตัวชี้วัด ได้แก่แบบเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานของแต่ละเดือน นามา
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3.2.2 นาข้อมูลที่ถูกต้องมารวบรวมเป็นรายงานความก้าวหน้าในแต่ละตัวชี้วัด แล้วนามาพิมพ์ลงในระบบการติดตาม/
ประเมินผลทุกเดือน
3.3 รวบรวมเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับรายงานผลฯในระบบติดตาม/ประเมินผล ทุกเดือน
3.3.1 นาข้อมูลที่ได้จากผู้ดูแลตัวชี้วัดในแต่ละตัวชี้วัด โดยรวบรวมจากแบบเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานในแต่ละ
เดือน
3.3.2 นามาตรวจสอบความถูกต้องให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.3.3 นาเอกสารมาจัดทาให้เป็นรูปแบบของไฟล์ PDF เพื่ออัพโหลดไฟล์หลักฐานลงในระบบติดตาม/ประเมินผลในแต่
ละตัวบ่งชี้ ทุกเดือน
3.4 ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานและเอกสารหลักฐานที่สอดคล้องกัน
3.4.1 หลั ง จากด าเนิ นการรายงานผลและอั พโหลดเอกสารหลั กฐานในระบบติ ด ตาม/ประเมิ นผลแล้ ว จะต้ องติ ด ต่ อ
ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานและเอกสารหลักฐานที่สอดคล้องกัน
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ............................... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ .........6........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม....นางสาวพัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัสร์...
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) (ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมตั ิ

บันทึกข้ อมูลพืนฐาน ยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์ ตัวชีวัดในระบบติดตาม/
ประเมินผล

รายงานผลการปฏิบัติราชการฯในระบบ
การติดตาม/ประเมินผลทุกเดือน

2

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิง านทัวไป

1.

ขันตอน

เริมต้ น / สิ นสุ ด

การตัดสิ นใจ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามตัวชี้วัดที่กําหนดในระบบ ทุก
เดือน

ถูกตอง

บันทึกตัวชี้วัดและคา
เปาหมายในระบบติดตาม/
ประเมินผล

บันทึกขอมูลพื้นฐานใน
ระบบติดตาม/ประเมินผล

รวบรวมขอมูลที่ถูกตอง
และครบถวน

ประสานขอมูลพื้นฐานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
ขอมูล

ไมถูกตอง

ถูกตอง

คณบดี

ตรวจสอบความถูก
ตองของขอมูล

ไมถูกตอง

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์)

Work Intrucion

WI-xx-yy

คู่มือปฏิบตั ิง าน

QM-xx-yy

ประสานขอมูลที่เกี่ยวของ
กับเจาหนาที่ประกัน
คุณภาพ

หน่วยงานทีเกียวข้ อง

จุดเชือมโยง

นาที

การสื อสาร

ชม.

เวลา

กิจ กรรมหลัก ...การรายงานความกาวหนาของการปฏิบัต ิราชการประจําเดือนผานระบบติด ตาม/ประเมิน ผล ....

รองคณบดีฝ่ายบริ หารและแผนงาน

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

งาน....พัฒนาระบบ/ประเมิน ผลปฏิบัต ิราชการ....

จนท.ประกันคุณภาพ

ฝาย......แผนงานและประกัน คุณ ภาพ.......

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

1

3

วัน

รายงานผล

ข้ อมูลพืนฐาน

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานหลัก

ความถูกต้ อง

ความถูกต้ อง

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

รายงายผลการปฏิบัติ
ราชการ

ความถูกต้ องของ
เนือหา

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ระยะเวลาที่ใ ชปฏิบัต ิง าน/หนว ย/ ครั้ง ......6......วัน ............. ชั่ว โมง..............นาที

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เปาหมาย

i.j.k

รายงานผลการ
ปฏิ บัติราชการและ
เอกสารหลักฐาน

ข้ อมูลพืนฐาน

ผลลัพธ

หมายเลขดัชนีวดั
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ประสานงานกับหน่วยงานเจ้ าภาพเพือ
ตรวจสอบความถูกต้ องของการรายงาน
และเอกสารหลักฐานทีสอดคล้ องกัน

4

2.กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ
3.กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

หมายเหตุ 1.การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

รวบรวมเอกสารหลักฐานให้ สอดคล้ อง
กับรายงานผลฯในระบบติดตาม/
ประเมินผล ทุกเดือน

กิจกรรมรอง

3

ขันตอน

แจงผลไปยังรองคณบดีและ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

นําเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใน
แตละตัวชี้วัดอัพโหลดขึ้นระบบ
ติดตาม / ประเมินผล

จนท.ประกันคุณภาพ

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

ผูจัดทํา....นางสาวพัณณชิตา ธนาพงศศิรภัส……

ถูกตอง

ไมถูกตอง

รองคณบดีฝ่ายบริ หารและแผนงาน

คณบดี

ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของขอมูลและ
ยืนยันในระบบ

แจงผลกลับมายังคณะ

ไมถูกตอง

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์)

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

รวม

นําเขาการที่
ประชุม กบม

รายงานผลไปยังกอง
นโยบายและแผน

ถูกตอง

หนวยงานเจาภาพ
ตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล

ถูกตอง

หน่วยงานทีเกียวข้ อง
นาที

ชม.

เวลา

1

1

วัน

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

ตัว ชี้ว ัด (KQI)
ฐานขอมูล

เอกสารหลักฐาน

เอกสารหลักฐาน

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ความถูกต้ องของเอกสาร

ตัวชี้วัด (kpi)

จุดควบคุม (control item)

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

รอยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เปาหมาย

รายงานผลการ
ปฏิบัต ิราชการ
และเอกสาร
หลักฐาน

รายงานผลการ
ปฏิ บัติราชการและ
เอกสารหลักฐาน

รายงานผลการ
ปฏิ บัติราชการและ
เอกสารหลักฐาน

ผลลัพธ
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2.7 การรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 1 ครั้ง/ปี

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.7.1 จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 - นาไฟล์ แ บบฟอร์ม รู ป แบบการรายงานผลการ
1
เล่มรายงานผล
1
เดือน
ปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน จากกองนโยบายและ
การปฏิบัติราชการ
แผนมาจั ด ทาให้เป็ นไปตามบริบ ทของหน่ วยงาน
รอบ 6 เดือน
โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆตามที่รูปแบบการรายงาน
ผลฯกาหนดไว้
- ตรวจสอบรายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ให้ ต รงตามที่
1
1
หน่วยงานมีการดาเนินการ
- จัดทารายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดให้เป็นไปตาม
1
1
บริ บทของแต่ ละหน่ วยงาน เช่น ชื่ อหน่ วยงาน ผู้
กากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เป็นต้น
- ประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในเรื่องการ
1
2
รายงานผลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์.......................นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………….ตาแหน่ง…..หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………

100%

100%

100%

100%

สัดส่วน

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ...........................................งาน......พัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ.............กิจกรรมหลัก.....การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน …………….....

ชื่อ ………......พัณณ์ชิตา………………………………………………………….นามสกุล ..............ธนาพงศ์ศิรภัส...................................รหัสเอกสาร JD – FA – PQ – PD – 07

งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัตริ าชการ

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

2.7.3 ปรับแก้เล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการ - น าเล่ ม รายงานที่ ได้ รั บ การตรวจสอบ จาก
รอบ 6 เดือนให้เรียบร้อย และนาส่งกองนโยบาย ผู้ บ ริ ห ารมาปรั บ แก้ ให้ ถู กต้ อง และนาส่ ง ผลการ
และแผน
ปฏิ บั ติ ร าชการรอบ 6 เดื อน ไปยั งกองนโยบาย
และแผนต่อไป
2.7.4 จัด ทารายงานผลการปฏิบั ติราชการรอบ - นาไฟล์ แ บบฟอร์ม รู ป แบบการรายงานผลการ
12 เดือน
ปฏิ บั ติ ร าชการ รอบ 6 เดื อ น มาปรับ ปรุ ง แก้ ไ ข
ข้อมูลต่างๆให้เป็น การรายงานผลรอบ 12 เดือน
โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆตามที่รูปแบบการรายงาน
ผลฯกาหนดไว้
- ตรวจสอบรายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ให้ ต รงตามที่
หน่วยงานมีการดาเนินการ
- จัดทารายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดให้เป็นไปตาม
บริ บทของแต่ ละหน่ วยงาน เช่น ชื่ อหน่ วยงาน ผู้
กากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เป็นต้น
- ประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในเรื่องการ
รายงานผลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

- จัดทารายงานผลการดาเนินการในแต่ละตัวชี้วัด
ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเขียนรายละเอียดเอกสาร
ที่เกี่ ยวข้องให้ชัด เจน ครบถ้วน ให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.7.2 นารายงานผลการปฏิ บั ติร าชการรอบ 6 - น าเล่ ม รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการรอบ 6
เดื อน น าเสนอผู้ บ ริ ห าร เพื่ อตรวจสอบความ เดื อนนาเสนอต่ อผู้ บ ริ ห ารเพื่ อตรวจสอบผลการ
ถูกต้อง
ดาเนินงานให้ถูกต้องและครบถ้วน

กิจกรรมรอง

1
1

2

1
1

1

1

1

1

เล่มรายงานผล
การปฏิบัติราชการ
รอบ 6 เดือน

เล่มรายงานผล
การปฏิบัติราชการ
รอบ 6 เดือน

1

1

1

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
1
เล่มรายงานผล
2
การปฏิบัติราชการ
รอบ 6 เดือน

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

สัดส่วน
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เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน

2.7.6 ปรับแก้เล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการ - น าเล่ ม รายงานที่ ได้ รั บ การตรวจสอบ จาก
รอบ 12 เดื อ นให้ เ รี ย บร้ อ ย และน าส่ ง กอง ผู้ บ ริ ห ารมาปรั บ แก้ ให้ ถู กต้ อง และนาส่ ง ผลการ
นโยบายและแผน
ปฏิ บัติ ราชการรอบ 12 เดือน ไปยั งกองนโยบาย
และแผนต่อไป
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

รายละเอียดกิจกรรม

1

เล่มรายงานผล
การปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือน

100%

100%

100%

สัดส่วน

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

18
18

1

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
- จัดทารายงานผลการดาเนินการในแต่ละตัวชี้วัด
1
เล่มรายงานผล
2
ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเขียนรายละเอียดเอกสาร
การปฏิบัติราชการ
ที่เกี่ ยวข้องให้ชัด เจน ครบถ้วน ให้สอดคล้องและ
รอบ 12 เดือน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.7.5 นารายงานผลการปฏิ บัติราชการรอบ 12 - น าเล่ ม รายงานที่ ได้ รั บ การตรวจสอบ จาก
1
เล่มรายงานผล
1
เดื อน น าเสนอผู้ บ ริ ห าร เพื่ อตรวจสอบความ ผู้ บ ริ ห ารมาปรั บ แก้ ให้ ถู กต้ อง และนาส่ ง ผลการ
การปฏิบัติราชการ
ถูกต้อง
ปฏิ บัติ ราชการรอบ 12 เดือน ไปยั งกองนโยบาย
รอบ 12 เดือน
และแผนต่อไป

กิจกรรมรอง

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานบริหารงานทั่วไป
3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานวิชาการ
3.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – สาขาวิชา
3.5 กองกลาง
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมหลัก
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ลงนาม…พัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัส…..
(นางสาวพัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัส)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์……
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …..- ….. นาที/….. -….. ชั่วโมง/…. 18……วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา: สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน –

หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.7 กองบริหารงานบุคคล
3.8 กองพัฒนานักศึกษา
3.9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10 กองบริการการศึกษา
3.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.12 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
3.13 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.14 สานักทรัพย์สินและรายได้
3.15 กองนโยบายและแผน

ลงนาม………รวินันท์ พระยาน้อย..…..
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การรายงานผลการปฏิบัตริ าชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน
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ชื่อ .............นางสาวพัณณ์ชิตา..............นามสกุล .............ธนาพงศ์ศิรภัสร์...........................รหัสเอกสาร WI – FA - PQ - PD - 07
งาน....งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ....กิจกรรมหลัก....การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน.....
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันทีแ่ ก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในการรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน / 12 เดือน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในการรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน / 12 เดือน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน
3.1.1 นาไฟล์แบบฟอร์มรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน จากกองนโยบายและแผนมาจัดทาให้
เป็นไปตามบริบทของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆตามที่รูปแบบการรายงานผลฯกาหนดไว้
3.1.2 ตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัดให้ตรงตามที่หน่วยงานมีการดาเนินการ
3.1.3 จัดทารายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน เช่น ชื่อหน่วยงาน ผู้กากับตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เป็นต้น
3.1.4 ประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในเรื่องการรายงานผลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
3.1.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการในแต่ละตัวชี้วัดให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเขียนรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ชัดเจน ครบถ้วน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.2 นารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน นาเสนอผู้บริหาร เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
3.2.1 นาเล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือนนาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
3.3 ปรับแก้เล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือนให้เรียบร้อย และนาส่งกองนโยบายและแผน
3.3.1 นาเล่มรายงานที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้บริหารมาปรับแก้ให้ถูกต้อง และนาส่งผลการปฏิบตั ิราชการรอบ 6 เดือน
ไปยังกองนโยบายและแผนต่อไป
3.4 จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน
3.4.1 นาไฟล์แบบฟอร์มรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน มาปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่างๆให้เป็น
การรายงานผลรอบ 12 เดือน โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆตามที่รูปแบบการรายงานผลฯกาหนดไว้
3.4.2 ตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัดให้ตรงตามที่หน่วยงานมีการดาเนินการ
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3.4.3 จัดทารายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน เช่น ชื่อหน่วยงาน ผู้กากับตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เป็นต้น
3.4.4 ประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในเรื่องการรายงานผลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ
3.4.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการในแต่ละตัวชี้วัดให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเขียนรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
ครบถ้วน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.5 นารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน นาเสนอผู้บริหาร เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
3.5.1 นาเล่มรายงานที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้บริหารมาปรับแก้ให้ถูกต้อง และนาส่งผลการปฏิบัติราชการรอบ 12
เดือน ไปยังกองนโยบายและแผนต่อไป
3.6 ปรับแก้เล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือนให้เรียบร้อย และนาส่งกองนโยบายและแผน
3.6.1นาเล่มรายงานที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้บริหารมาปรับแก้ให้ถูกต้อง และนาส่งผลการปฏิบัติราชการรอบ 12
เดือน ไปยังกองนโยบายและแผนต่อไป
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ .........18........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม....นางสาวพัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัสร์...
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้อนุมัติ

จัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิราชการรอบ 6
เดื อน

นํารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน
นําเสนอผูบริหาร เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ปรับแก้ เล่มรายงานผลการปฏิบตั ิราชการรอบ
6 เดื อนให้ เรี ยบร้ อย และนํ าส่งกองนโยบาย
และแผน

2

3

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิงานทัวไป

1.

ขันตอน

เริ มต้ น / สินสุด

ปรับแกเลมตามความเห็นของ
ผูบริหารใหถูกตองและนําสงคณบดี
เพื่อลงนาม

ถูกตอง

นําขอมูลที่ไดมาจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน

ประสานขอมูลกับผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเพื่อการรายงานผล

กรอกขอมูลพื้นฐานและ
รายละเอียดตางๆใหครบถวน

นําไฟลมาดําเนินการปรับแกไขให
ตรงกับบริบทของหนวยงาน

จนท.ประกันคุณภาพ

การตัดสินใจ

ฝาย......นโยบาย/แผนงานและประกัน คุณ ภาพ.......

ไมถูกตอง

WI-xx-yy

Work Intrucion

ถูกตอง

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ไมถูกตอง

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

ลงนาม

ตรวจสอบ
ความถูกตองและ
ลงนาม

คณบดี

คู่มือปฏิบตั ิงาน

QM-xx-yy

สงเลมรายงายผลการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน ไปยังกอง

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลที่
สอดคลองกับเกณฑที่กําหนด

กองนโยบายและแผนสงไฟลการ
รายงานผลมายังคณะ

หน่วยงานทีเกียวข้ อง

จุดเชือมโยง

กิจ กรรมหลัก ....การรายงานผลการปฏิบ ัต ิราชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน . ....

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์)
รองคณบดีฝ่ายบริ หารและแผนงาน

แบบฟอร์ ม

FM-xx-yy

งาน...พัฒ นาระบบ/ประเมิน ผลปฏิบ ัต ิราชการ....

คูมือการปฏิบัต ิงาน Work Instructions (WI)

นาที

การสือสาร

ชม.

เวลา

1

1

7

วัน

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานหลัก

ความถูกต้ องครบถ้ วน

ความถูกต้ องครบถ้ วน

ความถูกต้ องครบถ้ วน

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ

ระยะเวลาที่ใชป ฏิบ ัต ิง าน/หนว ย/ ครั้ง ......18......วัน ............. ชั่ว โมง..............นาที

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เปาหมาย

i.j.k

รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ

รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ

รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ

ผลลัพธ

หมายเลขดัชนีวัด
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ปรับแกเลมรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ
12 เดือนใหเรียบรอย และนําสงกองนโยบาย
และแผน

6

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์)

ถูกตอง

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ไมถูกตอง

ตรวจสอบความถูก
ตอง

ผูจัดทํา....นางสาวพัณณชิตา ธนาพงศศิรภัส……

ไมถูกตอง

รองคณบดีฝ่ายบริ หารและแผนงาน

2.กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

ปรับแกเลมตามความเห็นของ
ผูบริหารใหถูกตองและนําสงคณบดี
เพื่อลงนาม

ถูกตอง

นําขอมูลที่ไดมาจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการรอบ12 เดือน

ประสานขอมูลกับผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเพื่อการรายงานผล

กรอกขอมูลพื้นฐานและ
รายละเอียดตางๆใหครบถวน

นําไฟลมาดําเนินการปรับแกไขให
ตรงกับบริบทของหนวยงาน

จนท.ประกันคุณภาพ

3.กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

1.การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

นํารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน
นําเสนอผูบริหาร เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

5

หมายเหตุ

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12
เดือน

กิจกรรมรอง

4

ขันตอน

ลงนาม

ตรวจสอบความถูก
ตองและลงนาม

คณบดี

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

รวม

สงเลมรายงายผลการปฏิบัติ
ราชการรอบ 12 เดือน ไปยัง

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลที่
สอดคลองกับเกณฑที่กําหนด

กองนโยบายและแผนสงไฟล
การรายงานผลมายังคณะ

หน่วยงานทีเกียวข้ อง
นาที

ชม.

เวลา

18

1

1

7

วัน

ความถูกต้ องครบถ้ วน

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

ตัว ชี้ว ัด (KQI)
ฐานขอมูล

รายงานผลการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ

ความถูกต้ องครบถ้ วน

ความถูกต้ องครบถ้ วน

ตัวชี้วัด (kpi)

จุดควบคุม (control item)

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

รอยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เปาหมาย

รายงานผล
การปฏิบ ัต ิ
ราชการ

รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ

รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ

รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ

ผลลัพธ
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3. งานประกันคุณภาพ มีทั้งหมด 11 กิจกรรมหลัก
3.1 การประชุมชี้แจง-ติดตามงานประกันคุณภาพ
3.2 การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
3.3 การจัดทาแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพประจาปีการศึกษา
3.4 การจัดทาคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร-ระดับคณะ
3.5 การจัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR
3.6 การบันทึกข้อมูลระบบ CHE QA online
3.7 การรับการตรวจการประเมินประจาปี ระดับสาขา-ระดับคณะ
3.8 การรายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
3.9 การจัดการความรู้ KM
3.10 การจัดทาแผนและรายงานผลเอกลักษณ์
3.11 การรับการประเมินคุณภาพโดย สมศ.

2.1.1ขออนุมัติโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

2.1.2แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ หน่วยงาน
ประจาปีการศึกษา
(ปีละ 1 ครั้ง)

2.1 การประชุมชี้แจง/ติดตามงาน
ประกันคุณภาพ
- หน่วยนับ : ครั้ง

- 1 ครั้ง/ปี

2.1.3 ประกาศนโยบายและแผนดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา
(ปีละ 1 ครั้ง)

กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรม
- จัดทาบันทึกขออนุมัติโครงการเสนอ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพ
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ระดับคณะ และพิมพ์บันทึก
ข้อความในระบบ e-office แนบไฟล์คาสั่ง
ให้คณบดีลงนาม เมื่อคณบดีลงนาม
เรียบร้อยแล้ว และส่งคาสั่งให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน
- จัดทาประกาศ/นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ

1

1

ประกาศ/นโยบาย

รายชื่อกรรมการ

30

40

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
1
โครงการ
3

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์...................นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………….. ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………

100%

สัดส่วน

ฝ่าย................แผนงานและประกันคุณภาพ................................งาน……..ประกันคุณภาพ...................................................กิจกรรมหลัก.....การประชุมชี้แจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ …………………………………..

ชื่อ ……………ศรัณภัสร์……………………………………………………………นามสกุล ..............แสงทอง...............................................รหัสเอกสาร JD -FA - PQ - QA - 01

งานประกันคุณภาพ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายละเอียดกิจกรรม

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.4 จัดเตรียมเอกสารการประชุมชี้แจง/ติดตามงาน - จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน เอกสารอ้างอิง
1
2
ประกันคุณภาพ เช่น ตัวบ่งชี้ ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฯลฯ
พร้อมทั้งรายละเอียดตัวบ่งชี้ เพื่อ กาหนด
(ปีละ 1 ครั้ง)
ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้
2.1.5 จั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการของ - จัดทาบันทึกข้อความหนังสือเชิญประชุม
1
บันทึกข้อความ
3
หน่วยงาน (เดือนละ 1 ครั้ง*12)
คณะกรรมการระดั บ คณะเพื่ อ เข้ า ร่ ว ม
ประชุม
2.1.6 ประชุมชี้แจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ (เดือน - ด าเนิ น การประชุ ม ชี้ แ จงงานประกั น
1
1
5
ละ 1 ครั้ง*12)
คุณภาพ
2.1.7 รวบรวมหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้จากผู้รับชอบ
- ร ว บ ร ว ม เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น จ า ก
1
หลักฐานประกอบ
1
5
(เดือนละ 1 ครั้ง*12)
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทั้งหมด
ตัวบ่งชี้
2.1.8 จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ
- จั ด ท า ส รุ ป ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
1
สรุ ป รายงานการ
5
1
(เดือนละ 1 ครั้ง*12)
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ประชุม
รวม
10
2
13
รวมระยะเวลาทั้งหมด
10
2
13
กิจกรรมรอง

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานบริหารงานทั่วไป
3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานวิชาการ
3.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – สาขาวิชา
3.5 กองกลาง
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.7 กองบริหารงานบุคคล

กิจกรรมหลัก

สัดส่วน
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ลงนาม……..ศรัณภัสร์ แสงทอง……..
(นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

ลงนาม………ศักรินทร์ สาระรักษ์……………
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …..10….. นาที/…. 2… ชั่วโมง/…..13…. วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา : สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน –

หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.8 กองพัฒนานักศึกษา
3.9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10 กองบริการการศึกษา
3.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.12 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
3.13 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.14 สานักทรัพย์สินและรายได้
3.15 กองนโยบายและแผน

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย……………
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ประชุมชีแ้ จง/ติดตามงานประกันคุณภาพ
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ชื่อ .............นางสาวศรัณภัสร์............... นามสกุล .............แสงทอง......................................รหัสเอกสาร WI – FA - PQ - QA - 01
งาน............งานประกันคุณภาพ..............กิจกรรมหลัก...........ประชุมชี้แจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ..............................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ.......
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานประกันคุณภาพ
1.2 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและกระบวนติดตามงานการประกันคุณภาพ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ขออนุมัติโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
- จัดทาบันทึกขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ หน่วยงาน ประจาปีการศึกษา
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะ และพิมพ์บันทึกข้อความในระบบ e-office
แนบไฟล์คาสั่งให้คณบดีลงนาม เมื่อคณบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว และส่งคาสั่งให้กับผู้ปฏิบัติงาน
3.3 ประกาศนโยบายและแผนดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา
- จัดทาประกาศ/นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
3.4 จัดเตรียมเอกสารการประชุมชี้แจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ เช่น ตัวบ่งชี้ ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฯลฯ
- จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน เอกสารอ้างอิง พร้อมทั้งรายละเอียดตัวบ่งชี้ เพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่ง ชี้
3.5 จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการของหน่วยงาน
- จัดทาบันทึกข้อความหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการระดับคณะเพื่อเข้าร่วมประชุม
3.6 ประชุมชี้แจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ
- ดาเนินการประชุมชี้แจงงานประกันคุณภาพ
3.7 รวบรวมหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้จากผู้รับชอบ
- รวบรวมเอกสารหลักฐานจากผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทั้งหมด
3.8 จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ
- จัดทาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน .............................. หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 30 นาที/ 6 ชั่วโมง/1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ........................................

ลงนาม....นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง......
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) (ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมตั ิ

ขออนุมัติโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

แต่งตังคณะกรรมการประกันคุณภาพ หน่ วยงาน
ประจําปี การศึกษา

ประกาศนโยบายและแผนดําเนิ นงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปี การศึกษา

จัดเตรี ยมเอกสารการประชุมชีแจง/ติดตามงาน
ประกันคุณภาพ เช่น ตัวบ่งชี ฝ่ ายทีรั บผิดชอบ ฯลฯ

จัดทําหนั งสือเชิญประชุมคณะกรรมการของ
หน่ วยงาน

ประชุมชีแจง/ติดตามงานประกัน คุณภาพ

รวบรวมหลักฐานประกอบตัวบ่งชีจากผู้รับชอบ

จัดทํารายงานการประชุม คณะกรรมการ

1

2

3

4

5

6

7

8

ผูจัดทํา....นางสาวศรัณภัสร แสงทอง....

รวม

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

จัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการ

รวบรวมหลัก ฐานประกอบตัวบงชี้จาก
ผูรับชอบ

ประชุมชี้แ จง/ติดตามงานประกัน
คุณภาพ

จัดทําหนังสือ เชิญประชุมคณะกรรมการของ
หนวยงาน

จัดเตรียมเอกสารการประชุมชี้แจง/ติดตาม
งานประกันคุณภาพ เชน ตัวบงชี้ ฝายที่
รับผิดชอบ ฯลฯ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
หนวยงาน ประจําปการศึกษา

ประกาศนโยบายและแผน
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปก ารศึกษา

ตรวจสอบ

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ลงนาม

ตรวจสอบ

ลงนาม

ลงนาม

คณบดี

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

ตรวจสอบและลงนาม

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

รองคณบดี ฝ่ายแผนงานฯ

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

การสือสาร

30

20

30

40

นาที

(ตํา แหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

6

1

3

3

2

3

ชม.

เวลา

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

กองนโยบายและแผนงาน

จุดเชือมโยง

1

วัน

สายงานหลัก
สายงานย้ อนกลับ

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

บันทึกขอความ

รายละเอียดตัวบงชี้

ประกาศนโยบาย

บันทึกขอความ

บันทึกขอความ

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item)

กิจ กรรมหลัก …….ประชุมชี้แ จงติด ตามงานประกันคุณ ภาพ .... ระยะเวลาที่ใชปฏิบัต ิง าน/หนว ย/ ครั้ง ......1....วัน…6....... ชั่ว โมง....30....นาที

Work Intrucion

WI-xx-yy

งาน...ประกันคุณ ภาพ....

หัวหน้ าสํานักงานคณบดี

ขออนุมัติโครงการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพ

เจ้าหน้ าทีฝ่ ายประกันคุณภาพ

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

ผู้ปฏิ บตั ิงาน

การตัดสินใจ

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทํา การ

หมายเหตุ 1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

กิ จกรรมรอง

การปฎิบัติงานทัวไป

ขันตอน

เริมต้ น / สินสุด

ฝาย.....แผนงานและประกันคุณ ภาพ........

คูม ือการปฏิบ ัต ิง าน Work Instructions (WI)

ตัว ชี้ว ัด (KQI)
ฐานขอมูล

สรุปรายงานการประชุม

หลักฐานประกอบตัวบงชี้

บันทึกขอความ

ประกาศ/นโยบาย

รายชื่อกรรมการ

โครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

รอยละ 100

รอยละ 100

เปาหมาย

รอ ยละ 100

สายงานไปและกลับ

i.j.k

สรุปรายงานการ
ประชุม ประกาศ
นโยบายและคํา สั่ง

สรุปรายงานการประชุม

หลักฐานประกอบตัวบงชี้

บันทึกขอความ

ประกาศ/นโยบาย

รายชื่อกรรมการ

โครงการ

ผลลัพธ

หมายเลขดัชนีวัด
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กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1 การจั ด ท าแผนพั ฒนาคุ ณภาพ 2.1.1วิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ นและข้ อเสนอแนะของ - นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
(Improvement)
กรรมการภายในมาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน
คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
- หน่วยนับ : ครั้ง
การศึกษาภายในของปีที่ผ่านมาวิเคราะห์
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป
- 1 ครั้ง/ปี
2.1.2 จั ด ท า (ร่ า ง) แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ประจ าปี - นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
การศึกษา
ปีที่ผ่านมาจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนา
คุณภาพเพื่อเสนอผู้บริหาร
2.1.3 แก้ไข (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ - แก้ไข (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพตาม
ของผู้บริหาร
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
2.1.4 แก้ไข (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ - นา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพเสนอ
ของคณะกรรมการอานวยการ/คณะกรรมการประจา คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
คณะ

กิจกรรมหลัก

2. งานหลักที่รับผิดชอบ

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

(ร่าง) แผนพัฒนา
คุณภาพ
แผนพัฒนา
คุณภาพ

1
1

(ร่าง) แผนพัฒนา
คุณภาพ

1

1

1

2

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
1
ข้อเสนอแนะ
1

100%

สัดส่วน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์...................นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………. ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………………….

ฝ่าย................แผนงานและประกันคุณภาพ................................งาน……..ประกันคุณภาพ..............................................กิจกรรมหลัก.....การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement)…………………………………………….

ชื่อ ……………ปัทมา…………………………………………………………. นามสกุล ..............แสงทอง......................................... รหัสเอกสาร JD -FA - PQ - QA – 02

งานประกันคุณภาพ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายละเอียดกิจกรรม

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.5 จัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพไปยัง กองนโยบายและ - จัดทาบันทึกความส่งแผนพัฒนาคุ ณภาพ
1
บันทึกข้อความ
30
แผน และผู้เกี่ยวข้อง
ให้กับกองนโยบายและแผน
2.1.6 ประชุ ม มอบหมายโครงการ/กิ จ กรรมตาม - นาแผนพัฒนาคุณภาพ เข้าที่ประชุมเพื่ อ
1
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
2
แผนพัฒนาคุณภาพให้ผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการ
ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในโครงการ และ
โครงการตาม
(ปีละ 4 ครั้ง)
กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ
แผนพัฒนา
2.1.7 ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ - ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒ นา
1
ผลการดาเนินงาน
2
(ปีละ 4 ครั้ง)
คุณภาพ
2.1.8 จั ด ท ารายงานผลการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นา - จั ด ท าร าย ง านผ ล การ พั ฒ นาต าม
1
ร าย ง านผ ล การ
3
คุณภาพ
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับ
พั ฒ น า ต า ม
(ปีละ 4 ครั้ง)
การตรวจประกั นคุ ณภาพ รวมทั้ ง จั ด ส่ ง
แ ผ น พั ฒ น า
ให้ กั บ กองนโยบายและแผนเป็ น ข้ อ มู ล
คุณภาพ
ต่อไป
รวม
30
4
2
รวมระยะเวลาทั้งหมด
30
4
2
กิจกรรมรอง

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานบริหารงานทั่วไป
3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานวิชาการ
3.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – สาขาวิชา
3.5 กองกลาง
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.7 กองบริหารงานบุคคล

กิจกรรมหลัก

สัดส่วน
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ลงนาม……..ศรัณภัสร์ แสงทอง……..
(นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

ลงนาม………ศักรินทร์ สาระรักษ์……………
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน…..30….นาที/…. 4…. ชั่วโมง/…. 2…. วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา : สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน –

หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.8 กองพัฒนานักศึกษา
3.9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10 กองบริการการศึกษา
3.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.12 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
3.13 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.14 สานักทรัพย์สินและรายได้
3.15 กองนโยบายและแผน

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย……………
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement)
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ชื่อ .............นางสาวศรัณภัสร์............... นามสกุล .............แสงทอง.......................................รหัสเอกสาร WI – FA - PQ – QA - 02
งาน............งานประกันคุณภาพ..............กิจกรรมหลัก...........การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ..... (Improvement)..................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ.........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ ..................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงแผนและกลไกในการทาแผนพัฒนาคุณภาพในปีถัดไป
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 วิเคราะห์ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของกรรมการภายในมาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน
- นาผลการประเมิ นและข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการการประกั นคุณภาพการศึ กษาภายในของปี ที่ผ่า นมา
วิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป
3.2 จัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ ประจาปีการศึกษา
- นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมาจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อเสนอผู้บริหาร
3.3 แก้ไข (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร- จัดทาประกาศ/นโยบายการประกันคุณภาพการศึ กษา
ภายใน ประจาปีการศึกษา
- แก้ไข (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
3.4 แก้ไข (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอานวยการ/คณะกรรมการประจาคณะ
- นา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
3.5 จัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพไปยังกองนโยบายและแผน และผู้เกี่ยวข้อง
- จัดทาบันทึกความส่งแผนพัฒนาคุณภาพให้กับกองนโยบายและแผน
3.6 ประชุมมอบหมายโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพให้ผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการ
- นาแผนพัฒนาคุณภาพ เข้าที่ประชุมเพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบในโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ
3.7 ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
- ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
3.8 จัดทารายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพ
- จัดทารายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการตรวจประกันคุณภาพ รวมทั้งจัดส่ง
ให้กับกองนโยบายและแผนเป็นข้อมูลต่อไป
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 30 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 2 วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม....นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง......
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) (ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมตั ิ

แก ้ไข (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
อํานวยการ/คณะกรรมการประจําคณะ

แก้ ไข (ร่ าง) แผนพัฒนาคุณภาพตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้บริ หาร

แก้ ไข (ร่ าง) แผนพัฒนาคุณภาพตามข้ อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการ
ประจําคณะ

จัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพไปยังกองนโยบายและ
แผน และผู้เกียวข้ อง

ประชุมมอบหมายโครงการ/กิจ กรรมตาม
แผนพัฒนาคุณภาพให้ ผ้ รู ั บผิดชอบเพือดําเนิ นการ

ติดตามผลการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

จัดทํารายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนา
คุณภาพ

3

4

5

6

7

8

ผูจัดทํา....นางสาวศรัณภัสร แสงทอง....

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

รวม

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

จัดทํารายงานผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ

ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ

ประชุมมอบหมายโครงการ/ก ิจกรรม
ตามแผนพัฒนาคุณภาพให้ผูร้ ับผิดชอบ
เพือดําเนินการ

จัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพไปยังกองนโยบายและ
แผน และผู เ้ กยวข้
ี อง

จัดทํา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปี การศึกษา

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทํา การ

หมายเหตุ 1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

แก ้ไข (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะของผู บ้ ริ หาร

จัดทํา (ร่ าง) แผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปี การศึกษา

2

วิเคราะห์

วิเคราะหผ ลการประเมินและ
ขอ เสนอแนะของกรรมการภายในมา
วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน

วิเคราะห์ผลการประเมินและข้ อเสนอแนะของ
กรรมการภายในมาวางแผนปรั บปรุ งการดําเนิ นงาน

หัวหน้ าสํานักงานคณบดี

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

เจ้าหน้ าทีฝ่ ายประกันคุณภาพ

1

ผู้ปฏิ บตั ิงาน

การตัดสินใจ

กิ จกรรมรอง

การปฎิบัติงานทัวไป

ขันตอน

เริมต้ น / สินสุด

ฝาย.....แผนงานและประกันคุณ ภาพ........

ลงนาม

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ลงนาม

ตรวจสอบ

ลงนาม

วิเคราะห์

คณบดี

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

ตรวจสอบและลงนาม

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

วิเคราะห์

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

การสือสาร

30

30

นาที

(ตํา แหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

4

3

2

2

1

1

2

ชม.

เวลา

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

รั บทราบ

กองนโยบายและแผนงาน

จุดเชือมโยง

1

2

วัน

สายงานหลัก

กิจ กรรมหลัก …….การจัดทําแผนพัฒนาคุณ ภาพ.... ระยะเวลาที่ใชปฏิบัต ิง าน/หนว ย/ ครั้ง ......2....วัน…4....... ชั่ว โมง....30....นาที

รองคณบดี ฝ่ายแผนงานฯ

Work Intrucion

WI-xx-yy

งาน...ประกันคุณ ภาพ....

คูม ือการปฏิบ ัต ิง าน Work Instructions (WI)

รายงานผล

ผลการดําเนิน งาน

แผนพัฒนาคุณภาพ

บันทึกกขอความ

รางแผนพัฒนาคุณภาพ

รางแผนพัฒนาคุณภาพ

รางแผนพัฒนาคุณภาพ

ผลการประเมินและขอเสน
แนะปที่ผานมา

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานขอมูล

รายงานผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ

ผลการดําเนิน งาน

ผูรับผิดชอบโครงการตาม
แผนพัฒนา

บันทึกขอความ

แผนพัฒนาคุณภาพ

(ราง) แผนพัฒนาคุณภาพ

(ราง) แผนพัฒนาคุณภาพ

ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัด (kpi)

เปาหมาย

รอยละ 100

รอยละ 100

สายงานไปและกลับ

รายงานผลการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ

รายงานผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ

ผลการดําเนิน งาน

ผูรับผิดชอบโครงการตาม
แผนพัฒนา

บันทึกขอความ

แผนพัฒนาคุณภาพ

(ราง) แผนพัฒนาคุณภาพ

(ราง) แผนพัฒนาคุณภาพ

ขอเสนอแนะ

ผลลัพธ

i.j.k
หมายเลขดัชนีวัด
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1 - แผนปฏิบัติงานประกัน
-บันทึกข้อความ

-

-

-

1 แผนปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพ ในระดับหลักสูตร
1 แผนปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพในระดับหน่วยงาน
1 แผนปฏิบัติงานประกัน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1 กิจกรรม

-

-

รายละเอียดกิจกรรม

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

2.1.1 ดาเนินการวิเคราะห์กิจกรรมในการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
2.1.2 เขียนแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
ในระดับหลักสูตร
2.1.3 เขียนแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
ในระดับหน่วยงาน
2.1.4 ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพผ่านรองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ
2.1.5 จัดทาบันทึกข้อความเผยแพร่
แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพในระดับ
หลักสูตร และระดับหน่วยงาน ในระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์

2.1 การจัดทาแผนปฏิบัติงาน
ประกั น คุ ณ ภาพประจ าปี
การศึกษา
- หน่วยนับ : ครั้ง

- 1 ครั้ง/ปี

กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลัก

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และชัดเจนในการทางานประกันคุณภาพ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล
2. งานหลักที่รับผิดชอบ

35
35

15

20

6
6

2

2

2

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน

สัดส่วน

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ.......................................งาน…..ประกันคุณภาพ................................................กิจกรรมหลัก.....การการจัดทาแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพประจาปีการศึกษา ……………....
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์...................นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………

ชื่อ ……………ศรัณภัสร์……………………………………………………….นามสกุล ..............แสงทอง........................................ รหัสเอกสาร JD -FA – PQ - QA – 03

งานประกันคุณภาพ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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ลงนาม……..ศรัณภัสร์ แสงทอง……..
(นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน……35….นาที/…..6….. ชั่วโมง/….-….. วัน
ลงนาม………ศักรินทร์ สาระรักษ์……………
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย……………
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา สาเร็จวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบัติราชการ งานประกันคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 ปี

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานบริหารงานทั่วไป
3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานวิชาการ
3.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – สาขาวิชา
3.5 กองกลาง
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.7 กองบริหารงานบุคคล
3.8 กองพัฒนานักศึกษา
3.9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10 กองบริการการศึกษา
3.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.12 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
3.13 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.14 สานักทรัพย์สินและรายได้
3.15 กองนโยบายและแผน
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพประจาปีการศึกษา
ชื่อ .............นางสาวศรัณภัสร์............... นามสกุล .............แสงทอง.......................................รหัสเอกสาร WI – FA - PQ - QA - 03
งาน............งานประกันคุณภาพ..........กิจกรรมหลัก...........การจัดทาแผนปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพประจาปีการศึกษา.....................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ.......
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และชัดเจนในการงานการจัดทา
แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพประจาปีการศึกษา
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพประจาปีการศึกษา
2. ขอบเขตงาน
2.1 .ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพประจาปีการศึกษา
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ดาเนินการวิเคราะห์กิจกรรมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
3.2 เขียนแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ในระดับหลักสูตร
3.3 เขียนแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพในระดับหน่วยงาน
3.4 ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพผ่านรองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ
3.5 จัดทาบันทึกข้อความเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอการแนบ (Flow Chart)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน .................... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ...35.. นาที/ ...6..... ชั่วโมง/ ....-.... วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ........................................

ลงนาม....นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง......
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) (ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมตั ิ

เขียนแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพในระดับหนวยงาน

ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับหนวยงาน

จัดทําบันทึกขอความเผยแพรแผนปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพในระดับหลักสูตร และระดับหนวยงาน ใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

3

4

5

Work Intrucion

35
ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

รวม

15

20

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

Yes

ลงนาม
เอกสาร

No

นาที

ผูจัดทํา....นางสาวศรัณภัสร แสงทอง....

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

คณบดี

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

No

รองคณบดีฝายบริหารวางแผนงาน

คู่มือปฏิบตั ิง าน

QM-xx-yy

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

เผยแพรแผนปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพในระดับหลักสูตร และ

Yes

เขียนแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ใน
ระดับหนวยงาน

เขียนแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ใน
ระดับหลักสูตร

รวบรวมกิจกรรมการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและ
ระดับหนวยงาน

เริ่มตน

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy

6

แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
ในระดับหลักสูตร

กิจกรรมการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพ

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานย้ อนกลับ

ความถูกตองของบันทึก
ขอความ

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

ตัวชี้วัด (KQI)
แผนปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับหนวยงาน

แผนปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับหนวยงาน

ความถูกตองของแผนปฏิบัติ แผนปฏิบัติงานประกัน
งาน
คุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับหนวยงาน

ความถูกตองของแผนปฏิบัติ แผนปฏิบัติงานประกัน
งาน
คุณภาพ ในระดับหนวยงาน

ความถูกตองของแผนปฏิบัติงาน

ความถูกตองตามกิจกรรม

จุดควบคุม (control item)

สายงานหลัก

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

1. แผนปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับหนวยงาน

1. แผนปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับหนวยงาน

1. กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพ

2

1. กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

1.กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพ

วัน

การสื อสาร

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

เปาหมาย

สายงานไปและกลับ

รอยละ 100

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....-.....วัน.....6........ ชั่วโมง.......35.......นาที

2

2

ชม.

เวลา

จุดเชือมโยง

กิจกรรมหลัก ...งานการจัดทําแผนปฏิบัติงานประกัน คุณภาพประจําปการศึกษา ....

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพันธ)

จนท.ฝายนโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ

การตัดสิ นใจ

FM-xx-yy

งาน....พัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบัต ิราชการ....

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

เขียนแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ในระดับหลักสูตร

2

หมายเหตุ

ดําเนินการวิเคราะหกิจกรรมในการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพ

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิง านทัวไป

1

ขั้น ตอน

เริมต้ น / สิ นสุ ด

ฝาย......แผนงานและประกันคุณภาพ........

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

i.j.k

แผนปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับหนวยงาน

แผนปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับหนวยงาน

แผนปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับหนวยงาน

แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
ในระดับหนวยงาน

แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
ในระดับหลักสูตร

กิจกรรมการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพ

ผลลัพธ

หมายเลขดัชนีวดั
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รายละเอียดกิจกรรม

- ศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึ กษา
ของมหาวิทยาลัย เพื่อนามาจัดทาเป็นคู่มือ
ของระดับหลักสูตรและระดับคณะ
- จั ด ท า (ร่ าง) คู่ มือการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิชา
- จั ด ท า (ร่ าง) คู่ มือการประกั นคุ ณภาพ
การศึ ก ษาระดั บ คณะพร้ อ มทั้ ง น าเสนอ
ผูบ้ ริหาร
2.1.4 แก้ไข (ร่าง) คู่มือการประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษา - แก้ ไ ข (ร่ าง) คู่ มือการประกั นคุ ณ ภาพ
ระดั บ หลั ก สู ต ร/ระดั บ คณะ ตามข้ อ เสนอแนะของ การศึ ก ษา ระดั บ หลั ก สู ต ร/ระดั บ คณะ
ผู้บริหาร
ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
(2 ครั้ง / ปี)

กิจกรรมรอง

2.1 การจั ด ท าคู่ มื อ เ กณฑ์ ก าร 2.1.1 ศึกษาคู่มือการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา ระดับ
ประกั น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต ร/ หลักสูตร/ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัย
ระดับคณะ
- หน่วยนับ : ครั้ง
2.1.2 จัดทา (ร่าง) คู่มือการประกันคุณ ภาพการศึ กษา
ระดับหลักสูตร
- 1 ครั้ง/ปี
2.1.3 จัดทา (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึ กษา
ระดับคณะ

กิจกรรมหลัก

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ

1

คู่ มื อ การประกั น
คุณภาพการศึกษา
ภายใน

3

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
1
ข้ อ มู ล เ พื่ อ
1
ประกอบการ
จัดทาคู่มือ
1
(ร่ า ง) คู่ มื อ ระดั บ
5
หลักสูตร
1
(ร่ า ง) คู่ มื อ ระดั บ
1
คณะ

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์.................นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………………...

สัดส่วน

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ......................................งาน…..ประกันคุณภาพ................................................กิจกรรมหลัก.....การจัดทาคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/ระดับคณะ…………………

ชื่อ ……………ศรัณภัสร์………………………………………………………นามสกุล ..............แสงทอง........................................ รหัสเอกสาร JD -FA - PP - QA – 04

งานประกันคุณภาพ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายละเอียดกิจกรรม

4
4

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

3
3

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
- เผยแพร่ คู่ มื อ การประ กั นคุ ณภ าพ
1
เผยแพร่ คู่ มือผ่ า น
1
การศึ ก ษา ระดั บ หลั ก สู ต ร/ระดั บ คณะ
ช่องทางต่าง ๆ
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าบั น ทึ ก
ข้ อ ความจั ด ส่ ง ให้ กั บ หลั ก สู ต รวิ ช าและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการจัดโครงการอบรมสร้างความรู้
1
ท าใ ห้ ผู้ เ ข้ าร่ ว ม
1
ความเข้ าใจ เกี่ ย วกั บ เกณฑ์ การประกั น
โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ รั บ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ทั้ ง ระดั บ
ความรู้ความเข้ าใจ
หลักสูตรและระดับคณะ
เกี่ยวกับเกณฑ์ การ
ประกันคุณภาพ
- ให้คาปรึกษา/แนะนาการดาเนินการตาม
1
ท าใ ห้ เ กิ ด ค วาม
1
เกณฑ์ การประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษาแก่
เข้าใจไปในทิศ ทาง
หลักสูตรวิชาและผู้เกี่ยวข้อง
เดียวกัน

2.1.7 ให้คาปรึกษา/แนะนาการด าเนิ นการตามเกณฑ์
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแก่ ห ลั ก สู ต รวิ ช าและ
ผู้เกี่ยวข้อง
( 3 ครั้ง/สาขา/ปี)
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

2.1.6 จั ด อบรมเกณฑ์ การประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษา
ให้กับหลักสูตรวิชาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(2 ครั้ง / ปี)

2.1.5 เผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร/ระดับคณะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
(2 ครั้ง / ปี)

กิจกรรมรอง

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานบริหารงานทั่วไป
3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานวิชาการ
3.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – สาขาวิชา
3.5 กองกลาง

กิจกรรมหลัก

สัดส่วน

182

ลงนาม……..ศรัณภัสร์ แสงทอง……..
(นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

ลงนาม………ศักรินทร์ สาระรักษ์……………
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน....-… นาที/....3….ชั่วโมง/....4....วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา : สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน –

หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.7 กองบริหารงานบุคคล
3.8 กองพัฒนานักศึกษา
3.9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10 กองบริการการศึกษา
3.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.12 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
3.13 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.14 สานักทรัพย์สินและรายได้
3.15 กองนโยบายและแผน

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย……………
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาคู่มอื เกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ
ชื่อ .............นางสาวศรัณภัสร์............... นามสกุล .............แสงทอง......................................รหัสเอกสาร WI – FA - PQ - QA - 04
งาน............งานประกันคุณภาพ..............กิจกรรมหลัก........การจัดทาคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ........
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ.......
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบ กลไก ในการประกันคุณภาพ และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัย
- ศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อนามาจัดทาเป็นคู่มือของระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ
3.2 จัดทา (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
- จัดทา (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิชา
3.3 จัดทา (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
- จัดทา (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะพร้อมทั้งนาเสนอผู้บริหาร
3.4 แก้ไข (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
- แก้ไข (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
3.5 เผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
- เผยแพร่ คู่มือการประกั นคุณภาพการศึ กษา ระดั บ หลักสูตร/ระดับคณะ ผ่ า นเว็บไซต์ พร้ อมทั้งจัดทาบันทึก
ข้อความจัดส่งให้กับหลักสูตรวิชาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3.6 จัดอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหลักสูตรวิชาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการจัดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
3.7ให้คาปรึกษา/แนะนาการดาเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาแก่หลักสูตรวิชาและผู้เกี่ยวข้อง
- ให้คาปรึกษา/แนะนาการดาเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาแก่หลักสูตรวิชาและผู้เกี่ยวข้อง

4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ 3 ชั่วโมง/ 4 วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม....นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง......
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) (ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมตั ิ

จัดทํา (ร่าง) คูม่ ือการประก ันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ)

แก ้ไข (ร่าง) คูม่ ือการประก ันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ
ตามข้อเสนอแนะของผู บ้ ริ หาร

เผยแพร่คมู่ ือการประก ันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ

จัดทํา (ร่ าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ

แก้ไข (ร่ าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ ตามข้ อเสนอแนะของ
ผู้บริ หาร

เผยแพร่ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร/ระดับคณะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ

จัดอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาให้ กับ
หลักสูตรวิชาและบุคลากรทีเกียวข้ อง

ให้ คําปรึ กษา/แนะนํ าการดําเนิ นการตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่หลักสูตรวิชาและ
ผู้เกียวข้ อง

3

4

5

6

7

ผูจัดทํา....นางสาวศรัณภัสร แสงทอง....

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

รวม

ตรวจสอบ

หัวหน้ าสํานักงานคณบดี

แบบฟอร์ม

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน /ป

ให้คาํ ปรึ กษา/แนะนําการดําเนินการ
ตามเกณฑ์การประก ันคุณภาพ
การศึกษาแก ่หลักสูตรวิชาและ
ผู เ้ กยวข้
ี อง

งาน...ประกันคุณ ภาพ....
FM-xx-yy

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

หมายเหตุ 1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

จัดทํา (ร่าง) คูม่ ือการประก ัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

จัดทํา (ร่ าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร

2

จัดอบรมเกณฑ์การประก ันคุณภาพ
การศึกษาให้ก ับหลักสูตรวิชาและ
บุคลากรทีเกยวข้
ี อง

ศึกษาคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลัก สูตร/ระดับ คณะ
ของมหาวิทยาลัย

ศึกษาคู่มือการประกัน คุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร/ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้ าทีฝ่ ายประกันคุณภาพ

1

กองบริ หารงานบุคคล

การตัดสินใจ

กิ จกรรมรอง

การปฎิบัติงานทัวไป

ขันตอน

เริมต้ น / สินสุด

ฝาย.....แผนงานและประกันคุณ ภาพ........

คู่มือปฏิบัติงาน

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ตรวจสอบ

คณบดี

QM-xx-yy

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

ตรวจสอบ

รองคณบดี ฝ่ายแผนงานฯ

Work Intrucion

WI-xx-yy

การสือสาร

นาที

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

กองนโยบายและแผนงาน

จุดเชือมโยง

3

1

1

3

5

ชม.

เวลา

4

1

1

1

วัน

สายงานหลัก
สายงานย้ อนกลับ

คูมือประกันคุณภาพ

รางคูมือ

รางคูมือ

คูมือประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item)

กิจ กรรมหลัก .การจัดทําคูมือเกณฑการประกันคุณ คุณ ภาพระดับหลักสูตร/ระดับ คณะ .... ระยะเวลาที่ใชปฏิบัต ิง าน/หนว ย/ ครั้ง ......4.....วัน......3....... ชั่ว โมง.............นาที

คูม ือการปฏิบ ัต ิง าน Work Instructions (WI)

ตัว ชี้ว ัด (KQI)
ฐานขอมูล

รอ ยละ 100

คูมือการประกัน
คุณ ภาพการศึก ษา
ภายใน

ทําใหเ กิดความเขาใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ทําใหเ กิดความเขาใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน

เผยแพรคูมือผานชองทาง
ตาง ๆ

ทําใหผ ูเขารวมโครงการ
ไดรับความรูความเขาใจ
เกี่ย วกับเกณฑการประกัน
คุณภาพ

รอยละ 100

รอยละ 100

คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

(ราง) คูมือระดับคณะ

ทําใหผ ูเขารวมโครงการ
ไดรับความรูความเขาใจ
เกี่ย วกับเกณฑการประกัน
คุณภาพ

เผยแพรคูมือผานชองทาง
ตาง ๆ

คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

(ราง) คูมือระดับคณะ

(ราง) คูมือระดับหลักสูตร

ผลลัพธ

(ราง) คูมือระดับหลักสูตร

เปาหมาย

ขอมูลเพื่อประกอบการ
จัดทําคูมือ

ตัวชี้วัด (kpi)

i.j.k
หมายเลขดัชนีวัด

ขอมูลเพื่อประกอบการ
จัดทําคูมือ

สายงานไปและกลับ
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่วน
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1 การจั ด ท าเล่ ม รายงานการ 2.1.1 ศึกษาแบบฟอร์มรายงานการประเมิน ตนเอง เพื่อ - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเขียน
1
แ บ บ ฟ อร์ ม ก า ร
2
100%
ประเมินตนเอง SAR
แบ่งให้ผู้รับผิดชอบ
รายงานการประเมิ น ตนเอง เพื่ อ จั ด ส่ ง
เขี ย นรายงานการ
- หน่วยนับ : ครั้ง
ให้ กับ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเขี ย นรายงานได้ อย่ าง
ประเมินตนเอง
ถูกต้อง
- 1 ครั้ง/ปี
2.1.2 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ - รวบรวมรายละเอียด หลักฐาน เอกสาร
1
ข้อมูล
3
เพื่อเขียนรายงานการประเมินตนเอง ในแต่ละเดือน
ตั ว บ่ ง ชี้ ใ นแต่ ล ะเดื อ น เพื่ อ น ามาเขี ย น
(เดือนละ 1 ครั้ง)
รายงานการประเมินตนเอง
2.1.3 ประชุมผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อพิจารณา - จั ด ประชุ มผู้ รั บ ผิ ดชอบในแต่ ละตัวบ่งชี้
1
4
การเขียนรายงานฯ
เพื่อพิจารณาการเขียนรายงานฯเพื่อให้เกิด
(เดือนละ 1 ครั้ง)
ความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกั นกับ
มหาวิทยาลัย

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์...................นามสกุล ……สาระรักษ์………………………………………….ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………………...

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ........................................งาน…..ประกันคุณภาพ................................................กิจกรรมหลัก.....การจัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ……………………………………………

ชื่อ ……………ศรัณภัสร์…………………………………………………………นามสกุล ..............แสงทอง........................................ รหัสเอกสาร JD -FA - PQ - QA – 05

งานประกันคุณภาพ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายละเอียดกิจกรรม

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.4 ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองตามผลการ - ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองตาม
1
รายงานการ
2
ดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
ผลการด าเนิ นงานเมื่ อสิ้ นสุ ด ปี การศึกษา
ประเมิ น ตนเองที่
(3 ครั้ง/ ปี)
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
เป็นปัจจุบัน
2.1.5 จั ด ท า (ร่ าง) รายงานการประเมิ น ตนเองของ - จัดทา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง
1
(ร่าง) รายงานการ
หน่วยงาน
ของคณะ เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
ประเมินตนเอง
(1 ครั้ง/ ปี)
ซึ่งประกอบไปด้วย 10 องค์ประกอบ 43
ตั ว บ่ ง ชี้ ในทุ ก ตั ว บ่ ง ชี้ ซึ่ ง จะต้ อ งเขี ย น
รายงานผลการดาเนินงานทุกตัวบ่งชี้
- เขียนรายงานการประเมินตนเอง
2
- ระบุหลักฐานประกอบตัวชี้วัด
2
- ใส่รหัสหลักฐานประกอบตัวชี้วัดทั้งหมด
1
2.1.6 แก้ ไ ข (ร่ าง) รายงานการประเมิ นตนเองตาม - แก้ไข (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง
1
3
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
(1 ครั้ง/ ปี)
2.1.7 จั ด ท าเล่ ม รายงานการประเมิ น ตนเอง ฉบั บ - จั ด ท าเล่ มรายงานการประเมิ นตนเอง
1
เล่ ม รายงานการ
1
สมบูรณ์
ฉบับสมบูรณ์
ป ร ะ เ มิ นต นเอง
(1 ครั้ง/ ปี)
ฉบับสมบูรณ์
รวม
8
รวมระยะเวลาทั้งหมด
8
กิจกรรมรอง

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานบริหารงานทั่วไป
3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานวิชาการ
3.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

สัดส่วน
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ลงนาม……..ศรัณภัสร์ แสงทอง……..
(นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

ลงนาม………ศักรินทร์ สาระรักษ์……………
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย……………
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน….10….นาที/….2….ชั่วโมง/….13….วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา : สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน –

หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – สาขาวิชา
3.5 กองกลาง
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.7 กองบริหารงานบุคคล
3.8 กองพัฒนานักศึกษา
3.9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10 กองบริการการศึกษา
3.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.12 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
3.13 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.14 สานักทรัพย์สินและรายได้
3.15 กองนโยบายและแผน
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR
ชื่อ .............นางสาวศรัณภัสร์............... นามสกุล .............แสงทอง......................................รหัสเอกสาร WI – FA - PQ - QA - 05
งาน............งานประกันคุณภาพ..............กิจกรรมหลัก...........การจัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR.......................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ.......
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ
1.2 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการกากับและพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานอย่างชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุ มถึ ง ระบบ กลไก การประเมิ นตนเอง โดยกาหนดตั วบ่ งชี้ และเกณฑ์การประเมิ นคุ ณภาพที่สอดคล้ องกั บการ
เปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ การประเมินคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน (สมศ.) และมหาวิทยาลัย
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ศึกษาแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง เพื่อแบ่งให้ผู้รับผิดชอบ
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อจัดส่งให้กับผู้รับผิดชอบเขียนรายงานได้
อย่างถูกต้อง
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อเขียนรายงานการประเมินตนเอง ในแต่ละเดือน
- รวบรวมรายละเอียด หลักฐาน เอกสารตัวบ่งชี้ในแต่ละเดือน เพื่อนามาเขียนรายงานการประเมินตนเอง
3.3 ประชุมผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อพิจารณาการเขียนรายงานฯ
- จัดประชุมผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อพิจารณาการเขียนรายงานฯเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกันกับมหาวิทยาลัย
3.4 ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองตามผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
- ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองตามผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
3.5 จัดทา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน
- จัดทา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของคณะ เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
3.6 แก้ไข (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
- แก้ไข (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
3.7จัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง ฉบับสมบูรณ์
- จัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง ฉบับสมบูรณ์
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ - ชั่วโมง/ 8 วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม....นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง......
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) (ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมตั ิ

ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองให้ ตรงตามผล
การประเมินจากคณะกรรมการ

นารายงานการประเมินตนเองมาปรับปรุงเป็ น
(ร่าง) รายงานประจาปี ฯ

แก้ ไข (ร่าง) รายงานประจาปี ฯ ตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้บริหาร

ตรวจสอบความถูกต้ องของรูปแบบและข้ อความ

จัดทาเล่มรายงานประจาปี ทเี่ ป็ นรายงานการ
ประเมินตนเอง

จัดส่งเล่มรายงานประจาปี ฯ ให้ ผ้ เู กีย่ วข้ องและ
กองนโยบายและแผน

1

2

3

4

5

6

Work Intrucion

WI-xx-yy

(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

รวม

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

พิจารณา

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ผูค้ วบคุม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์…

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้อง

พิจารณา

รับทราบ

คณบดี

จุดเชื่อมโยง

30

30

นาที

สายงานหลัก

(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)

2

2

2

4

ชม.

เวลา

ผูอ้ นุมัติ...นางรวินนั ท์ พระยาน้อย..

กองนโยบายและแผนงาน

การสื่อสาร

1

2

วัน

สายงานย้ อนกลับ

เล่มรายงานประจาปี

ร่างรายงานประจาปี

รายงานการประเมินตนเอง

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item)

กิจกรรมหลัก รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน /หน่วย/ ครั้ง ......2....วัน…2...... ชั่วโมง........นาที

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

งาน...ประกันคุณภาพ....

หัวหน้ าสานักงานคณบดี

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

จัดส่งเล่มรายงานประจาปีฯ ให้
ผู้เกี่ยวข้องและกองนโยบายและ
แผน

จัดทาเล่มรายงานประจาปีที่เป็น
รายงานการประเมินตนเอง

ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ
และข้อความ

แก้ไข (ร่าง) รายงานประจาปีฯ
ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

นารายงานการประเมินตนเองมา
ปรับปรุงเป็น (ร่าง) รายงาน

ปรับปรุงรายงานการประเมิน
ตนเองให้ตรงตามผลการประเมิน
จากคณะกรรมการ

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ

แบบฟอร์ม

ผู้จัดทา....นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง....

ผู้ปฏิบตั งิ าน

การตัดสินใจ

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชัว่ โมงทาการ

หมายเหตุ 1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

กิจกรรมรอง

การปฎิบัติงานทั่วไป

ขั ้นตอน

เริ่มต้ น / สิ ้นสุด

FM-xx-yy

ฝ่าย.....แผนงานและประกันคุณภาพ........

คู่มือการปฏิ บัติงาน Work Instructions (WI)

ตัวชีว้ ัด (KQI)
ฐานข้อมูล

รายงานประจาปีที่เป็น
รายงานการประเมิน
ตนเองฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับปรับปรุง

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เป้าหมาย

เล่มรายงานประจาปีที่
เป็นรายงานการประเมิน
ตนเองฉบับสมบูรณ์

รายงานประจาปีที่เป็น
รายงานการประเมินตนเอง
ฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับปรับปรุง

ผลลัพธ์

หมายเลขดัชนีวัด

i.j.k
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1 การบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE 2.1.1 เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ CHE QA Online
- เข้าร่วมอบรมกับ กองนโยบายและแผน
1
ค ว า ม รู้ ค ว า ม
1
QA online
ในเรื่องการใช้ระบบ CHE QA Online
เข้าใจ
- หน่วยนับ : ครั้ง
2.1.2 เพิ่ม/แก้ไขผู้ใช้งานระดับคณะ และกาหนดตัวบ่งชี้
1
ผู้ใช้งาน
1
ในการประเมิน
- 1 ครั้ง/ปี
2.1.3 สแกนเอกสาร/หลั กฐานที่ ไ ด้ร วบรวมไว้ ต ามตัว - สแกนเอกสาร/หลักฐานในแต่ละตัวบ่งชี้
1
หลักฐาน
1
บ่งชี้ พร้อมใส่รหัสหลักฐาน 1 หลักสูตรใช้เวลา 1 วัน
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมใส่รหัสหลักฐานในแต่ละ
(16 หลักสูตร/ปี)
ตัวบ่งชี้ ทั้งระดับคณะและระดับหลักสูตร
2.1.4 ใส่ข้อมูลพื้นฐาน และผลการดาเนิ นงานตามตั ว
1
ข้อมูล
1
บ่งชี้ลงในระบบ

2. งานหลักที่รับผิดชอบ

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์...................นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………………..

สัดส่วน

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ................................งาน….ประกันคุณภาพ.................................................กิจกรรมหลัก.....การบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA online …………………………………………………

ชื่อ ……………ศรัณภัสร์……………………………………………………………นามสกุล ..............แสงทอง........................................ รหัสเอกสาร JD -FA - PQ - QA – 06

งานประกันคุณภาพ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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ข้อมูลที่ถูกต้อง
ผลการประเมินใน
ระบบ

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1
1

30
30

8
8

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

2
2

1

1

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
นาหลั กฐานที่ ส แกนมาแนบลงในระบบ
1
หลักฐานในระบบ
ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้ เ พื่ อ เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น ใ ห้
คณะกรรมการตรวจในระบบพิจารณา
- จัดเตรียมหลักฐานประกอบตัวชี้วัด
2
- นาหลักฐานมาสแกนเข้าระบบ
1
- กรอกข้อมูลพื้นฐานและรายละเอียด ที่
1
ข้อมูล
1
เป็นตัวเลข ลงในระบบ
- นาข้ อมู ล พื้ นฐาน CDS เข้ าระบบ CHE
1
ข้อมูลในระบบ
30
QA Online
รายละเอียดกิจกรรม

2.1.8 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ
2.1.9 ประสานงานกับคณะกรรมการฯในการประเมิ นใน - ประสานงานกั บ คณะกรรมการผู้ ต รวจ
ระบบ
ประเมินให้เข้าไปตรวจสอบในระบบเพื่ อ
ยืนยันผลการประเมินอีกครั้ง
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

2.1.7 นาข้อมูลพื้นฐาน CDS เข้าระบบ

2.1.6 จัดทาข้อมูลพื้นฐาน Common data set

2.1.5 แนบไฟล์หลักฐานในระบบ

กิจกรรมรอง

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานบริหารงานทั่วไป
3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานวิชาการ
3.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – สาขาวิชา
3.5 กองกลาง

กิจกรรมหลัก

สัดส่วน
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ลงนาม……………………………………………..
(นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

ลงนาม……………………………………………
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน….30….นาที/….2….ชั่วโมง/…..8….วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา : สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน –

หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.7 กองบริหารงานบุคคล
3.8 กองพัฒนานักศึกษา
3.9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10 กองบริการการศึกษา
3.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.12 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
3.13 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.14 สานักทรัพย์สินและรายได้
3.15 กองนโยบายและแผน

ลงนาม……………………………………………..…..
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA Online
ชื่อ .............นางสาวศรัณภัสร์............... นามสกุล .............แสงทอง......................................รหัสเอกสาร WI – FA - PQ - QA - 06
งาน............งานประกันคุณภาพ..............กิจกรรมหลัก...........การบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA Online...........................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ.......
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องเกีย่ วกับการบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA Online
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบ CHE QA Online
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ CHE QA Online
- เข้าร่วมอบรมกับกองนโยบายและแผน ในเรื่องการใช้ระบบ CHE QA Online
3.2 เพิ่ม/แก้ไขผู้ใช้งานระดับคณะ และกาหนดตัวบ่งชี้ในการประเมิน
3.3 สแกนเอกสาร/หลักฐานที่ได้รวบรวมไว้ตามตัวบ่งชี้ พร้อมใส่รหัสหลักฐาน 1 วัน ต่อ 1 หลักสูตร
- สแกนเอกสาร/หลักฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ที่เกีย่ วข้อง พร้อมใส่รหัสหลักฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ ทัง้ ระดับคณะและระดับ
หลักสูตร (1 วัน ต่อ 1 หลักสูตร)
3.4 ใส่ข้อมูลพื้นฐาน และผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ลงในระบบ
3.5 แนบไฟล์หลักฐานในระบบ
- นาหลักฐานที่สแกนมาแนบลงในระบบตามตัวบ่งชี้ เพื่อเป็นหลักฐานให้คณะกรรมการตรวจในระบบพิจารณา
3.6 จัดทาข้อมูลพื้นฐาน Common data set
- กรอกข้อมูลพื้นฐานและรายละเอียด ที่เป็นตัวเลข ลงในระบบ
3.7 นาข้อมูลพื้นฐาน CDS เข้าระบบ
- นาข้อมูลพื้นฐาน CDS เข้าระบบ CHE QA Online
3.8 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ
3.9 ประสานงานกับคณะกรรมการฯในการประเมินในระบบ
- ประสานงานกับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินให้เข้าไปตรวจสอบในระบบเพื่อยืนยันผลการประเมินอีกครั้ง
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4. ผังการดาเนินการ( Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 30 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 71 วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม

ลงนาม....นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง......
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) (ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมตั ิ

ประสานงานกับคณะกรรมการฯ ในการ
ประเมินในระบบ

ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลในระบบ

นําข้ อมูลพื นฐาน CDS เข้ าระบบ

จัดทําข้ อมูลพื นฐาน Common data set

แนบไฟล์หลักฐานในระบบ

ใส่ข้อมูลพื นฐาน และผลการดํ าเนินงานตาม
ตัวบ่งชีลงในระบบ

สแกนเอกสาร/หลักฐานทีได้ รวบรวมไว้ ตาม
ตัวบ่งชี พร้ อมใส่รหัสหลักฐาน (1 วัน ต่ อ 1
หลักสูตร)

เพิ ม/แก้ ไข ผู้ใช้ งานระดับคณะ และกําหนด
ตัวบ่งชีในการประเมิน

อบรมการใช้ ระบบ CHE AQ Online

กิ จกรรมรอง

การปฎิบัติงานทัวไป

กองบริ หารงานบุคคล

งาน...ประกันคุณ ภาพ....

ผูจัดทํา....นางสาวศรัณภัสร แสงทอง....

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

รวม

ตรวจสอบ

หัวหน้ าสํานักงานคณบดี

แบบฟอร์ม

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทํา การ

ประสานงานก ับคณะกรรมการเพือ
ประเมินในระบบ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
ระบบ

นําข้อมูลพืนฐาน CDS เข้าระบบ

จัดทําข้อมูลพืนฐาน Common data set

แนบไฟล์หลักฐานในระบบ

ใส่ขอ้ มูลพืนฐาน และผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีลงในระบบ)

สแกนเอกสาร/หลักฐานทีได้รวบรวม
ไว้ตามตัวบ่งชี พร้อมใส่รหัสหลักฐาน
(1 วัน ต่อ 1 หลักสูตร)

เพิม/แก ้ไข ผู ใ้ ช้งานระดับคณะ และ
ก ําหนดตัวบ่งชีในการประเมิน

อบรมการใช้ระบบ CHE
QA Online

เจ้าหน้ าทีฝ่ ายประกันคุณภาพ

การตัดสินใจ

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

หมายเหตุ 1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ขันตอน

เริมต้ น / สินสุด

FM-xx-yy

ฝาย.....แผนงานและประกันคุณ ภาพ........

คู่มือปฏิบัติงาน

คณบดี

QM-xx-yy

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

ตรวจสอบ

รองคณบดี ฝ่ายแผนงานฯ

Work Intrucion

WI-xx-yy

ถูก ต ้อง

กิจ กรรมหลัก ..การบัน ทึก ขอมูล ลงระบบ CHE QA Online ....

คูม ือการปฏิบ ัต ิง าน Work Instructions (WI)

ไม่ถูก ต ้อง

การสือสาร

30

30

นาที

(ตํา แหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

2

1

1

ชม.

เวลา

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

ตรวจสอบ

กองนโยบายและแผนงาน

จุดเชือมโยง

8

1

1

3

1

1

1

วัน

สายงานหลัก
สายงานย้ อนกลับ

ขอมูล CSD

ขอมูล CSD

หลักฐาน

หลักฐาน

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item)

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัต ิง าน/หนว ย/ ครั้ง ......8......วัน......2....... ชั่ว โมง.......30......นาที

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานขอมูล

ผลการประเมินในระบ

ขอมูลที่ถูกตอง

ขอมูลในระบบ

ขอมูล

หลักฐานในระบบ

ขอมูล

หลักฐาน

ผูใ ชงาน

ความรูความเขาใจ

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

เปาหมาย

i.j.k

ผลการประเมินใน
ระบ

ผลการประเมินในระบ

ขอมูลที่ถูกตอง

ขอมูลในระบบ

ขอมูล

หลักฐานในระบบ

ขอมูล

หลักฐาน

ผูใ ชงาน

ความรูความเขาใจ

ผลลัพธ

หมายเลขดัชนีวัด
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2.1.4 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจ
ประเมิ น ฯระดั บ หลั กสู ต ร และระดั บ
หน่วยงาน

2.1.3 เขี ย นโครงการตรวจประเมิ น การ
ประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร และระดับ
หน่วยงาน

2.1.1 ติ ด ต่ อ ประสานงานคณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร และระดับ
หน่วยงาน
2.1.2 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพฯ ระดับ หลักสูตร และ
ระดับหน่วยงาน

2.1 การรับตรวจการประเมิน
ประจาปี/ระดับ สาขา/ระดั บ
คณะ
- หน่วยนับ : ครั้ง

- 1 ครั้ง/ปี

กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลัก

-ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจประเมิ นการประกั น
คุณภาพฯ ระดับหลักสูตร
-ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจประเมิ นการประกั น
คุณภาพฯ ระดับหน่วยงาน
-เขียนโครงการตรวจประเมิ นการประกั นคุ ณภาพฯ ระดับ
หลักสูตร
- เขียนโครงการตรวจประเมินการประกันคุ ณภาพฯ ระดับ
หน่วยงาน
-ประชุมเตรียมความพร้อมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรับ การ
ตรวจประเมินฯระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน

- ติ ด ต่ อประสานงานกั บ คณะกรรมการตรวจประเมิ น ที่ มี
รายชื่อขึ้นทะเบียนกับทาง สกอ. หรือมหาวิทยาลัย

รายละเอียดกิจกรรม

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และชัดเจนในการทางานประกันคุณภาพ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล
2. งานหลักที่รับผิดชอบ

1

1

1

เอกสารการประชุม

โครงการตรวจ
ประเมินการ
ประกันคุณภาพฯ

คาสั่งแต่งตั้ง

50

30

3

1

1

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
1
รายชื่อ
คณะกรรมการ
30
3

สัดส่วน

ชื่อ ……………ศรัณภัสร์……………………………………………………………นามสกุล ..............แสงทอง.......................................... รหัสเอกสาร JD -FA - PQ - QA – 07
ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ...........................................งาน…….. วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ.....................กิจกรรมหลัก.....การรับตรวจการประเมินประจาปี/ระดับสาขา/ระดับคณะ…………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์......................นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………. ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ…………………………………………………..

งานประกันคุณภาพ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

2.1.8 รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพฯ รั บ การตรวจประเมิ นประกั นคุ ณภาพฯ ระดั บ คณะ จาก
ระดับหน่วยงาน
คณะกรรมการ

1

1

-รายงานผลการ
ประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร
- เอกสารหลักฐาน
-รายงานผลการ
ประเมินตนเอง
ระดับคณะ
- เอกสารหลักฐาน
50
50

2
2

10
10

1

2

5

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
1
แฟ้มเอกสาร
1
หลักฐาน
5
1
แฟ้มเอกสาร
หลักฐาน

2.1.5 รวบรวมแฟ้มเอกสารหลักฐาน ระดับ ตรวจสอบแฟ้มเอกสารหลักฐาน ระดับหลักสูตร
หลักสูตร
2.1.6 จั ด แ ฟ้ ม เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น 5 จั ด แฟ้ มเอกสารหลั ก ฐาน ระดั บ หน่ วยงาน
องค์ประกอบ ระดับหน่วยงาน
องค์ประกอบ ดังนี้
- องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จานวน 6 ตัวบ่งชี้
- องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จานวน 3 ตัวบ่งชี้
- องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จานวน 1 ตัวบ่งชี้
- องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จานวน 1 ตัวบ่งชี้
- องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จานวน 2 ตัวบ่งชี้
2.1.7 รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพฯ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรจาก
ระดับหลักสูตร
คณะกรรมการ

กิจกรรมรอง

สัดส่วน
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ลงนาม……..ศรัณภัสร์ แสงทอง……..
(นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน….50….นาที/….2….ชั่วโมง/….10….วัน
ลงนาม………ศักรินทร์ สาระรักษ์……………
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย……………
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
เรื่องที่ต้องติดต่อ
3.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานบริหารงานทั่วไป
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานวิชาการ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – สาขาวิชา
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.5 กองกลาง
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.7 กองบริหารงานบุคคล
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.8 กองพัฒนานักศึกษา
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.10 กองบริการการศึกษา
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.12 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.13 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.14 สานักทรัพย์สินและรายได้
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.15 กองนโยบายและแผน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา สาเร็จวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบัติราชการ งานประกันคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 ปี
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก งานการรับตรวจการประเมินประจาปี/ระดับหลักสูตร/ระดับหน่วยงาน
ชื่อ .............นางสาวศรัณภัสร์............... นามสกุล .............แสงทอง.......................................รหัสเอกสาร WI – FA - PQ - QA - 07
งาน............งานประกันคุณภาพ..........กิจกรรมหลัก......งานการรับตรวจการประเมินประจาปี/ระดับหลักสูตร/ระดับหน่วยงาน..........
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ.......
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และชัดเจนในการทาจัดคารับรองการปฏิบัติ ราชการระดั บ
หน่วยงาน/บุคคล
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล
2. ขอบเขตงาน
2.1 .ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล.
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ
- รวบรวมรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรคณะ
- พิมพ์คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ
- ส่งบันทึกข้อความและคาสั่งให้กับคณะกรรมการ
3.2 จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับคณะ
- เขียนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
- เขียน เป้าประสงค์ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของคารับรองฯ ของหน่วยงาน
- ตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละยุทธศาสตร์
3.3 จัดทาแบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ
3.4 วิเคราะห์ตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการลงระดับสาขาวิชา และระดับบุคคล
3.5 จัดทาตารางสรุปมอบหมายตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการลงระดับสาขาวิชา และระดับบุคคล
3.6 แจ้งบุคลากรผู้รับผิดชอบตามคารับรองการปฏิบัติราชการลงระดับสาขาวิชา และระดับบุคคล
โดยการเชิญประชุมแจ้งทาง E-office
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ...30... นาที/ ..1..... ชั่วโมง/ ....4..... วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม

ลงนาม....นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง......
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) (ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมตั ิ

ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองให้ ตรงตามผล
การประเมินจากคณะกรรมการ

นารายงานการประเมินตนเองมาปรับปรุงเป็ น
(ร่าง) รายงานประจาปี ฯ

แก้ ไข (ร่าง) รายงานประจาปี ฯ ตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้บริหาร

ตรวจสอบความถูกต้ องของรูปแบบและข้ อความ

จัดทาเล่มรายงานประจาปี ทเี่ ป็ นรายงานการ
ประเมินตนเอง

จัดส่งเล่มรายงานประจาปี ฯ ให้ ผ้ เู กีย่ วข้ องและ
กองนโยบายและแผน

1

2

3

4

5

6

Work Intrucion

WI-xx-yy

(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

รวม

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

พิจารณา

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ผูค้ วบคุม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์…

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้อง

พิจารณา

รับทราบ

คณบดี

จุดเชื่อมโยง

30

30

นาที

สายงานหลัก

(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)

2

2

2

4

ชม.

เวลา

ผูอ้ นุมัติ...นางรวินนั ท์ พระยาน้อย..

กองนโยบายและแผนงาน

การสื่อสาร

1

2

วัน

สายงานย้ อนกลับ

เล่มรายงานประจาปี

ร่างรายงานประจาปี

รายงานการประเมินตนเอง

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item)

กิจกรรมหลัก รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน /หน่วย/ ครั้ง ......2....วัน…2...... ชั่วโมง........นาที

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

งาน...ประกันคุณภาพ....

หัวหน้ าสานักงานคณบดี

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

จัดส่งเล่มรายงานประจาปีฯ ให้
ผู้เกี่ยวข้องและกองนโยบายและ
แผน

จัดทาเล่มรายงานประจาปีที่เป็น
รายงานการประเมินตนเอง

ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ
และข้อความ

แก้ไข (ร่าง) รายงานประจาปีฯ
ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

นารายงานการประเมินตนเองมา
ปรับปรุงเป็น (ร่าง) รายงาน

ปรับปรุงรายงานการประเมิน
ตนเองให้ตรงตามผลการประเมิน
จากคณะกรรมการ

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ

แบบฟอร์ม

ผู้จัดทา....นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง....

ผู้ปฏิบตั งิ าน

การตัดสินใจ

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชัว่ โมงทาการ

หมายเหตุ 1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

กิจกรรมรอง

การปฎิบัติงานทั่วไป

ขั ้นตอน

เริ่มต้ น / สิ ้นสุด

FM-xx-yy

ฝ่าย.....แผนงานและประกันคุณภาพ........

คู่มือการปฏิ บัติงาน Work Instructions (WI)

ตัวชีว้ ัด (KQI)
ฐานข้อมูล

รายงานประจาปีที่เป็น
รายงานการประเมิน
ตนเองฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับปรับปรุง

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เป้าหมาย

เล่มรายงานประจาปีที่
เป็นรายงานการประเมิน
ตนเองฉบับสมบูรณ์

รายงานประจาปีที่เป็น
รายงานการประเมินตนเอง
ฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับปรับปรุง

ผลลัพธ์

หมายเลขดัชนีวัด

i.j.k
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กิจกรรมรอง

2.1.3 แก้ ไ ข (ร่ า ง) รายงานประจ าปี ฯ ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
2.1.4 ตรวจสอบความถู กต้ องของรู ป แบบและ
ข้อความ
2.1.5 จั ด ท าเล่ มรายงานประจาปี ที่ เ ป็นรายงาน
การประเมินตนเอง

2.1 การรายงานประจ าปี ที่ เ ป็ น 2.1.1 ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองให้ตรง
รายงานการประเมิ นตนเองระดั บ ตามผลการประเมินจากคณะกรรมการ
คณะ
- หน่วยนับ : ครั้ง
2.1.2 นารายงานการประเมิ นตนเองมาปรั บ ปรุ ง
เป็น (ร่าง) รายงานประจาปีฯ
- 1 ครั้ง/ปี

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

1

30

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
- ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองให้ตรงตาม
1
ร า ย ง า น ฉ บั บ
4
ผลการประเมินจากคณะกรรมการการประกั น
ปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาภายใน
- นารายงานกาประเมิ นตนเองมาปรั บปรุ ง เป็ น
1
2
(ร่ า ง) รายงานประจ าปี ฯ เพื่ อ เสนอผู้ บ ริ ห าร
พิจารณา
- แ ก้ ไข ( ร่ าง ) ร าย ง านป ร ะ จ าปี ฯ ต าม
1
1
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
1
2

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์............นามสกุล ……สาระรักษ์………………………………………. ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ…………………………………………………….

สัดส่วน

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ.................................งาน…..ประกันคุณภาพ.................................................กิจกรรมหลัก.....การรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ…………………..

ชื่อ ……………ศรัณภัสร์………………………………………………….นามสกุล ..............แสงทอง........................................ รหัสเอกสาร JD -FA - PQ - QA – 08

งานประกันคุณภาพ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายละเอียดกิจกรรม

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.6 จัดส่งเล่มรายงานประจาปีฯ ให้ผู้เกี่ยวข้อง จั ด ส่ ง เล่ ม รายงานประจ าปี ฉ บั บ สมบู ร ณ์ ใ ห้
1
รายงานประจาปีที่ 30
และกองนโยบายและแผน
ผู้เกี่ยวข้องและบั นทึ กข้ อความส่ง กองนโยบาย
เป็ น รายงานการ
และแผนต่อไป
ป ร ะ เ มิ นต นเ อง
ฉบับสมบูรณ์
รวม
2
2
รวมระยะเวลาทั้งหมด
2
2
กิจกรรมรอง

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานบริหารงานทั่วไป
3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานวิชาการ
3.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – สาขาวิชา
3.5 กองกลาง
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.7 กองบริหารงานบุคคล
3.8 กองพัฒนานักศึกษา
3.9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10 กองบริการการศึกษา
3.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.12 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
3.13 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.14 สานักทรัพย์สินและรายได้
3.15 กองนโยบายและแผน

กิจกรรมหลัก

สัดส่วน
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ลงนาม……..ศรัณภัสร์ แสงทอง……..
(นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน…-… นาที/….2….ชั่วโมง/….2….วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา : สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน –

ลงนาม………ศักรินทร์ สาระรักษ์……………
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย……………
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
ชื่อ .............นางสาวศรัณภัสร์............... นามสกุล .............แสงทอง.......................................รหัสเอกสาร WI – FA - PQ - QA - 08
งาน..........งานประกันคุณภาพ.........กิจกรรมหลัก...........การรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ..................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ.......
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ
1.2 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการกากับและพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานอย่างชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุ มถึ ง ระบบ กลไก การประเมิ นตนเอง โดยกาหนดตั วบ่ งชี้ และเกณฑ์การประเมิ นคุ ณภาพที่สอดคล้ องกั บการ
เปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ การประเมินคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน (สมศ.) และมหาวิทยาลัย
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองให้ตรงตามผลการประเมินจากคณะกรรมการ
- ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองให้ตรงตามผลการประเมินจากคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึ กษา
ภายใน
3.2 นารายงานการประเมินตนเองมาปรับปรุงเป็น (ร่าง) รายงานประจาปีฯ
- นารายงานกาประเมินตนเองมาปรับปรุงเป็น (ร่าง) รายงานประจาปีฯเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
3.3 แก้ไข (ร่าง) รายงานประจาปีฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
- แก้ไข (ร่าง) รายงานประจาปีฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและข้อความ
3.5 จัดทาเล่มรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง
3.6 จัดส่งเล่มรายงานประจาปีฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องและกองนโยบายและแผน
- จัดส่งเล่มรายงานประจาปีฉบับสมบูรณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและบันทึกข้อความส่งกองนโยบายและแผนต่อไป
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ 2 ชั่วโมง/ 2 วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม....นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง......
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) (ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมตั ิ

ติดตอประสานงานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
ระดับหลักสูตร และระดับหนวยงาน

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพฯ ระดับหลักสูตร และระดับหนวยงาน

เขียนโครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพฯ
ระดับหลักสูตร และระดับหนวยงาน

ประชุมเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินฯ
ระดับหลักสูตร และระดับหนวยงาน

2

3

4

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิงานทัวไป

1

ขั้นตอน

เริ มต้ น / สินสุด

ประชุมเตรียมความพรอมรับการตรวจ
ประเมินฯระดับหลักสูตร และระดับ
หนวยงาน

เขียนโครงการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพฯ ระดับหลักสูตร และระดับ
หนวยงาน

Yes

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร และ
ระดับหนวยงาน

ติดตอประสานงานคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ระดับหลักสูตร และระดับ
หนวยงาน

รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ระดับหลักสูตร และระดับ
หนวยงาน

เริ่มตน

แบบฟอร์ ม

FM-xx-yy

งาน...ประกันคุณภาพ....

ตรวจสอบ/

ตรวจสอบ

No

รองคณบดีฝายบริหารวางแผนงาน

Ye

Work Intrucion

WI-xx-yy

No

ลงนาม

ลงนาม

คณบดี

คู่มือปฏิบตั ิงาน

QM-xx-yy

50

30

30

นาที

3

1

1

3

ชม.

เวลา

จุดเชือมโยง

กิจกรรมหลัก ...งานการรับตรวจการประเมินประจําป/ระดับหลักสูตร/ระดับหนวยงาน ....

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพันธ)

จนท.ฝายนโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ

การตัดสินใจ

ฝาย......แผนงานและประกันคุณภาพ........

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

วัน
ความถูกตองของรายชื่อ

จุดควบคุม (control item)

สายงานหลัก

ความถูกตองของโครงการฯ

โครงการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพฯ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน

รายชื่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานย้ อนกลับ

1. เอกสารการประชุม
ความถูกตองของการรับการ รายงานการประชุม
2. โครงการตรวจประเมิน
ตรวจฯ
เตรียมความพรอม
การประกันคุณภาพฯ

1. โครงการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพฯ

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ความถูกตองของคําสั่ง
ตรวจประเมิน

1. รายชื่อคณะกรรมการ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

การสือสาร

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....10.......วัน.....2........ ชั่วโมง.......50.......นาที

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

เปาหมาย

i.j.k

ผลลัพธ

หมายเลขดัชนีวัด

รายงานการประชุมเตรียมความพรอม

โครงการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพฯ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ

สายงานไปและกลับ
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จัดแฟมเอกสารหลักฐาน 5 องคประกอบ ระดับ
หนวยงาน

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพฯ ระดับ
หลักสูตร

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพฯ ระดับ
หนวยงาน

6

7

8

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

หมายเหตุ 1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

รวบรวมแฟมเอกสารหลักฐาน ระดับหลักสูตร

กิจกรรมรอง

5

ขั้นตอน

รับการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพฯ ระดับหนวยงาน

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
ฯ ระดับหลักสูตร

จัดแฟมเอกสารหลักฐาน ระดับหนวยงาน 5
องคประกอบ ดังนี้
- องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จํานวน 6 ตัวบงชี้
- องคประกอบที่ 2 การวิจัย จํานวน 3 ตัว
บงชี้
- องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จํานวน 1 ตัวบงชี้
- องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวบงชี้
- องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จํานวน 2 ตัวบงชี้

รวบรวมแฟมเอกสารหลักฐาน ระดับ
หลักสูตร

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

ผูจัดทํา....นางสาวศรัณภัสร แสงทอง....

รองคณบดีฝายบริหารวางแผนงาน

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพันธ)

จนท.ฝายนโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ

รวม

คณบดี

2

ชม.

เวลา

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

50

นาที

1. รายงานการประเมิน
ตนเอง
2. เอกสารหลักฐาน

1

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

10

1. รายงานการประเมิน
ตนเอง
2. เอกสารหลักฐาน

2

เอกสารหลักฐานระดับ
หลักสูตร

ตัวชี้วัด (kpi)

ความถูกตองของผลการ
ตรวจรับประเมิน

ความถูกตองของผลการ
ตรวจรับประเมิน

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

เปาหมาย

ตัวชี้วัด (KQI)
รอยละ 100
งานการรับตรวจการ
ประเมินประจําป/ระดับ
หลักสูตร/ระดับหนวยงาน

1. รายงานการประเมิน
ตนเอง
2. เอกสารหลักฐาน

1. รายงานการประเมิน
ตนเอง
2. เอกสารหลักฐาน

ความถูกตองของหลักฐาน เอกสารหลักฐานระดับ
หนวยงาน

1. เอกสารหลักฐานระดับ
หนวยงาน

5

จุดควบคุม (control item)

1. เอกสารหลักฐานระดับ ความถูกตองของหลักฐาน
หลักสูตร

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

1

วัน

งานการรับตรวจการประเมิน
ประจําป/ระดับหลักสูตร/ระดับ
หนวยงาน

1. รายงานการประเมินตนเอง
2. เอกสารหลักฐาน

1. รายงานการประเมินตนเอง
2. เอกสารหลักฐาน

เอกสารหลักฐานระดับหนวยงาน

เอกสารหลักฐานระดับหลักสูตร

ผลลัพธ
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ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์...........นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………….. ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ…………………………………………………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
รายละเอียดกิจกรรม
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1 การจัดการความรู้ (KM)
2.1.1 จัดทาโครงการการจัดการความรู้
- ขออนุมัติโครงการการจัดการความรู้
1
โครงการ
3
- หน่วยนับ : ครั้ง
2.1.2 จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการจั ด การ - จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการ
1
คาสั่ง
1
ความรู้ หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
จัดการความรู้
- 1 ครั้ง/ปี
2.1.3 จัดประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดการความรู้ - จั ด ประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการ
1
2
หน่วยงานเพื่อเลือกองค์ความรู้ที่จะดาเนินการ
จัดการความรู้ เพื่อกาหนดองค์ความรู้ ที่จะ
ดาเนินการในแต่ละแผน
2.1.4 จั ด ท า (ร่ าง) แผนการจั ด การความรู้ ประจาปี - จัดทา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ ใน
1
( ร่ าง ) แ ผ นการ
2
งบประมาณ ( 4 ครั้ง / แผน/ปี)
แต่ละแผน เพื่อเสนอผู้บริหาร
จัดการความรู้
2.1.5 ปรับปรุง (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ ประจาปี - ปรับปรุง (ร่าง) แผนการจัดการความรู้
1
แผนการจั ด การ
3
งบประมาณ ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
ประจาปี ง บประมาณ ตามข้ อเสนอแนะ
ความรู้
( 4 ครั้ง / แผน/ปี)
ของผู้บริหาร
2.1.6 จัดส่งแผนการจัดการความรู้ ต่อกองนโยบายและ - จัดทาบันทึกข้อความส่งแผนการจัด การ
1
บันทึกข้อความ
30
แผน (1 ครั้ง/ปี)
ความรู้ เสนอต่อกองนโยบายและแผน

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ................................งาน……..ประกันคุณภาพ...................................................กิจกรรมหลัก.....การจัดการความรู้ (KM) ………………………………..…………………………………….

ชื่อ ……………อนันต์………………………………………………………นามสกุล ..............พุกพูล..................................................รหัสเอกสาร JD -FA - PQ - QA - 09

งานประกันคุณภาพ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)

สัดส่วน
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กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.7 จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้
- จั ด ประชุ ม คณะกรรมการการจั ด การ
1
3
(4 ครั้ง/KM ทา 4 KM/ปี = 16 ครั้ง/ปี)
ความรู้
2.1.8 รายงานความก้าวหน้าการจัด การความรู้ต่ อ กอง - จัดทารายงานความก้าวหน้าการจัด การ
1
รายงาน
1
นโยบายและแผน รอบ 3 เดือน 6 เดือน รอบ 9 เดือน ความรู้ ต่ อกองนโยบายและแผน รอบ 3
ความก้าวหน้า
และ 12 เดือน
เดือน 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน
รอบ 3 6 9 และ
(4 ครั้ง/KM ทา 4 KM/ปี = 16 ครั้ง/ปี)
12 เดือน
2.1.9 เข้ าร่ วมประชุ มคณะกรรมการด าเนิ นงานการ - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงาน 1
2
การจั ด การความรู้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
จัดการความรู้มหาวิทยาลัย
(เดือนละ 1 ครั้ง)
รับทราบข้อมูลต่าง ๆ
2.1.10 สรุ ป ผลการจั ด การความรู้ ข องกลุ่ ม ความรู้ - สรุปผลการจัดการความรู้ ทั้ง 3 กลุ่ม 7 1
ผ ล ก า ร จั ด ก า ร
ประจาปีงบประมาณ ต่อกองนโยบายและแผน
ขั้ นตอน เพื่ อรายงานให้ กับ กองนโยบาย
ความรู้ ข องแต่ ล ะ
(4 ครั้ง/ปี)
และแผนต่อไป
แผน
- สรุปรายงานผลการจัดการความรู้ ทั้ง 7
2
ขั้นตอน ในทุกแผนของคณะ
- จัดเตรียมหลักฐานประกอบรายงานผล
1
การจัดการความรู้ ทุกแผน
2.1.11 เข้าร่วมการประกวด Best Practice
- หากแผนการจั ด การความรู้เ ป็นไปตาม 1
ผ ล ก า ร จั ด ก า ร
2
(4 ครั้ง/ปี)
เกณฑ์ที่กาหนด สามารถส่งแผนนั้น ๆ เข้า
ความรู้ ข องแต่ ล ะ
ร่ ว มประกวด Best Practice ในระดั บ
แผน
มหาวิทยาลัย
รวม
30
1
9
รวมระยะเวลาทั้งหมด
30
1
9
กิจกรรมรอง

สัดส่วน
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เรื่องที่ต้องติดต่อ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย
รายงานผลการจัดการความรู้
ประสานงานด้านการจัดห้องประชุมกลุ่มการจัดการความรู้
ประสานการเบิกจ่ายโครงการ
ประสานนัดหมายอาจารย์เข้าร่วมประชุมกลุ่มการจัดการความรู้

ลงนาม…นายอนันต์ พุกพูล……..
(นายอนันต์ พุกพูล)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …30… นาที/ …1.… ชั่วโมง/ ...9... วัน

ลงนาม……ศักรินทร์ สาระรักษ์……
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา สาเร็จวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ ปฏิบัติราชการ อย่างน้อย 1 ปี

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานน
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 กองนโยบายและแผน
3.2 กองนโยบายและแผน
3.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานโสต
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานการเงิน
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – เจ้าหน้าที่สาขาวิชา

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย…..…..
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ

ความถี่
(เดือนละ 1 ครั้ง)
ทุก 3,6,9 เดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดการความรู้ (KM)
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ชื่อ .............นายอนันต์...........................นามสกุล .............พุกพูล..........................................รหัสเอกสาร WI – FA - PQ – QA - 09
งาน............งานประกันคุณภาพ..............กิจกรรมหลัก...........การจัดการความรู้.... (KM)........................................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ.........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ ..................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถทาให้เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์สาเร็จ
1.2 เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบ กลไก การจัดการความรู้ ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาโครงการการจัดการความรู้
- ขออนุมัติโครงการการจัดการความรู้
3.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
3.3 จัดประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดการความรู้หน่วยงานเพื่อเลือกองค์ความรู้ที่จะดาเนินการ
- จัดประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดการความรู้ เพื่อกาหนดองค์ความรู้ที่จะดาเนินการในแต่ละแผน
3.4 จัดทา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ
- จัดทา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ ในแต่ละแผน เพื่อเสนอผู้บริหาร
3.5 ปรับปรุง (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
- ปรับปรุง (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
3.6 จัดส่งแผนการจัดการความรู้ ต่อกองนโยบายและแผน
- จัดทาบันทึกข้อความส่งแผนการจัดการความรู้ เสนอต่อกองนโยบายและแผน
3.7 จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้
- จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้
3.8 รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรูต้ ่อกองนโยบายและแผน รอบ 3 เดือน 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน
- จัดทารายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ต่อกองนโยบายและแผน รอบ 3 เดือน 6 เดือน รอบ 9 เดือน
และ 12 เดือน
3.9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรูม้ หาวิทยาลัย
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบข้อมูลต่าง ๆ
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3.10 สรุปผลการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ ประจาปีงบประมาณ ต่อกองนโยบายและแผน
- สรุปผลการจัดการความรู้ของทุกกลุ่ม เพื่อรายงานให้กับกองนโยบายและแผนต่อไป
3.11 เข้าร่วมการประกวด Best Practice
- หากแผนการจัดการความรู้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด สามารถส่งแผนนั้น ๆ เข้าร่วมประกวด Best Practice ใน
ระดับมหาวิทยาลัย
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 30 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 9 วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม....นายอนันต์ พุกพูล......
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา)
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)
ผู้จัดทา
ผูค้ วบคุม

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้อนุมัติ

FM-xx-yy

จัดสงแผนการจัดการความรู ตอกอง
นโยบายและแผน

จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการ
ความรู

รายงานความกาวหนา การจัดการ
ความรูตอกองนโยบายและแผน รอบ
3 เดือน 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ
12 เดือน

จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดการความรู้
หน่ วยงานเพือเลือกองค์ความรู้ ทีจะดําเนิ นการ

จัดทํา (ร่ าง) แผนการจัดการความรู้ ประจําปี
งบประมาณ

ปรั บปรุ ง (ร่ าง) แผนการจัดการความรู้ ประจําปี
งบประมาณ ตามข้ อเสนอแนะของผู้บริ หาร

จัดส่งแผนการจัดการความรู้ ต่อกองนโยบายและ
แผน

จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้

รายงานความก้ าวหน้ าการจัดการความรู้ ต่อกอง
นโยบายและแผน รอบ 3 เดือน 6 เดือน รอบ 9
เดือน และ 12 เดือน

เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการดําเนิ นงานการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัย

สรุ ปผลการจัดการความรู้ ของกลุ่มความรู้ ประจําปี
งบประมาณ ต่อกองนโยบายและแผน

เข้ าร่ วมการประกวด Best Practice

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ผูจัดทํา....นายอนันต พุกพูล....

(ตําแหนง นักวิชาการศึกษา)

รวม

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

พิจารณา

ลงนาม

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

รับทราบ

รับทราบ

คณบดี

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

ลงนาม

ลงนาม

ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้อง

ไมถูกตอง

พิจารณา

รองคณบดี ฝ่ายแผนงานฯ

การสือสาร

รับทราบ

30

30

นาที

(ตํา แหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

1

2

1

3

3

2

1

3

ชม.

เวลา

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

กองนโยบายและแผนงาน

สายงานหลัก

2

9

วัน

ผลการจัดการความรู

เลมสรุปผล

ขอมูล

รายงานความกาวหนา

เอกสารประกอบการประชุม

บันทึกขอความ

รางแผนการจัดการความรู

รางแผนการจัดการความรู

เอกสารประกอบการประชุม

คําสั่ง

บันทึกขอความ

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

กิจ กรรมหลัก การจัดการความรู (KM) ระยะเวลาที่ใชปฏิบัต ิง าน/หนว ย/ ครั้ง ......9....วัน…1...... ชั่ว โมง…30....นาที

จุดเชือมโยง

งาน...ประกันคุณ ภาพ....

QM-xx-yy

คู่มือปฏิบัติงาน

หัวหน้ าสํานักงานคณบดี

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทํา การ

เขารวมการประกวด Best Practice

สรุป ผลการจัดการความรูของกลุม
ความรู ประจําปงบประมาณ ตอกอง
นโยบายและแผน

เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนิน งานการจัดการความรู
มหาวิท ยาลัย

จัดทํา (ราง) แผนการจัดการ
ความรู ประจําปงบประมาณ

จัดประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการจัดการความรู
หนวยงานเพื่อเลือกองคความรูที่
จะดําเนิน การ

จัดทําคํา สั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู หนวยงาน

WI-xx-yy

Work Intrucion

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

หมายเหตุ 1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ปรับปรุง (ราง) แผนการจัดการ
ความรู ประจําปงบประมาณ ตาม

จัดทําคําสังแต่งตังคณะกรรมการการจัดการความรู้
หน่ วยงาน ประจําปี งบประมาณ

2

จัดทําโครงการการ
จัดการความรู

จัดทําโครงการการจัดการความรู้

เจ้าหน้ าทีฝ่ ายประกันคุณภาพ

แบบฟอร์ม

1

ผู้ปฏิ บตั ิงาน

การตัดสินใจ

กิ จกรรมรอง

การปฎิบัติงานทัวไป

ขันตอน

เริมต้ น / สินสุด

ฝาย.....แผนงานและประกันคุณ ภาพ........

คูม ือการปฏิบ ัต ิง าน Work Instructions (WI)

ผลการจัดการความรู
ของแตล ะแผน

ตัว ชี้ว ัด (KQI)
ฐานขอมูล

ผลการจัดการความรูของแต
ละแผน

รายงานความกาวหนา รอบ
3 6 9 และ 12 เดือน

บันทึกขอความ

แผนการจัดการความรู

(ราง) แผนการจัดการความรู

คําสั่ง

โครงการ

ผลลัพธ

ผลการจัดการความรูของแต
ละแผน

รอ ยละ 100

รอยละ 100

เปาหมาย

i.j.k
หมายเลขดัชนีวัด

ผลการจัดการความรูของแต
ละแผน

ผลการจัดการความรูของแต
ละแผน

รายงานความกาวหนา รอบ
3 6 9 และ 12 เดือน

บันทึกขอความ

แผนการจัดการความรู

(ราง) แผนการจัดการความรู

คําสั่ง

โครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ
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2.1.1 จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นา
เอกลักษณ์ของคณะ
2.1.2 ประชุ ม และจั ด ท าแผนพั ฒ นาเอกลั ก ษณ์
พร้อมรายละเอียด

2.1 การจัดทาแผนและรายงานผล
เอกลักษณ์
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 1 ครั้ง/ปี

2.1.3 เสนอแผนพัฒนาเอกลักษณ์ต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะ
2.1.4 การประชุมชี้แจง/เผยแพร่เอกลักษณ์
2.1.5 ประสานงานและรายงานความก้ าวหน้ าตาม
แผนต่อกองนโยบายและแผน

กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
- จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นา
1
คาสั่ง
40
เอกลักษณ์ของคณะ
- จั ด ประชุ ม และท าแผนพั ฒ นาเอกลั ก ษณ์
1
แผนพัฒนา
2
พ ร้ อมทั้ ง ร ะ บุ โ ครง การที่ ส อดค ล้ อ งกั บ
เอกลักษณ์
เอกลักษณ์ของคณะ
- นาแผนพั ฒ นาเอกลั กษณ์ เ ข้ าที่ ป ระชุ มเพื่อ
1
3
เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ
1
1
- รายงานความก้ า วหน้ า ตามแผน ต่ อ กอง
1
รายงาน
1
นโยบายและแผน รอบ 3 เดื อน 6 เดื อน 9
ความก้าวหน้ารอบ
เดือน และ 12 เดือน
3 6 9 และ 12
เดือน

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
สัดส่วน

ชื่อ ……………ศรัณภัสร์…………………………………………………………….นามสกุล ..............สาระรักษ์...............................................รหัสเอกสาร JD -FA - PQ - QA - 10
ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ............................................งาน……..ประกันคุณภาพ.....................................................กิจกรรมหลัก.....การจัดทาแผนและรายงานผลเอกลักษณ์ …………………………………………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์........................นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………….. .ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ……………………………………………

งานประกันคุณภาพ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกั นคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายละเอียดกิจกรรม

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.6 จัดทาสรุปผลการพัฒนาเอกลักษณ์ตามแผนฯ - สรุปผลการพัฒนาเอกลักษณ์ตามโครงการที่
1
เล่มสรุปผลการ
2
ระบุไว้ในแผนพัฒนาเอกลักษณ์
พัฒนาเอกลักษณ์
รวม
40
4
5
รวมระยะเวลาทั้งหมด
40
4
5
กิจกรรมรอง

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานบริหารงานทั่วไป
3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานวิชาการ
3.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – สาขาวิชา
3.5 กองกลาง
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.7 กองบริหารงานบุคคล
3.8 กองพัฒนานักศึกษา
3.9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10 กองบริการการศึกษา
3.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.12 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
3.13 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.14 สานักทรัพย์สินและรายได้
3.15 กองนโยบายและแผน

กิจกรรมหลัก

สัดส่วน
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ลงนาม……..ศรัณภัสร์ แสงทอง……..
(นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน….40….นาที/…..4….ชั่วโมง/….5…. วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา : สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน –

ลงนาม………ศักรินทร์ สาระรักษ์……………
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย……………
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาแผนและรายงานผลเอกลักษณ์

221

ชื่อ .............นางสาวศรัณภัสร์............... นามสกุล .............แสงทอง.....................................รหัสเอกสาร WI – FA - PQ - QA - 10
งาน............งานประกันคุณภาพ..............กิจกรรมหลัก...........การจัดทาแผนและรายงานผลเอกลักษณ์...............................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ.......
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเอกลักษณ์ของคณะ
1.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาเอกลักษณ์ของคณะ
2. ขอบเขตงาน
2.1 หน่วยงานมีการกาหนดแผนพร้อมจัดทารายงานผลการดาเนินการด้านเอกลักษณ์เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์ของคณะ
3.2 ประชุมและจัดทาแผนพัฒนาเอกลักษณ์ พร้อมรายละเอียด
- จัดประชุมและทาแผนพัฒนาเอกลักษณ์ พร้อมทั้งระบุโครงการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะ
3.3 เสนอแผนพัฒนาเอกลักษณ์ต่อคณะกรรมการประจาคณะ
- นาแผนพัฒนาเอกลักษณ์เข้าที่ประชุมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ
3.4 การประชุมชี้แจง/เผยแพร่เอกลักษณ์
3.5 ประสานงานและรายงานความก้าวหน้าตามแผนต่อกองนโยบายและแผน
- รายงานความก้าวหน้าตามแผน ต่อกองนโยบายและแผน รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
3.6 จัดทาสรุปผลการพัฒนาเอกลักษณ์ตามแผนฯ
- สรุปผลการพัฒนาเอกลักษณ์ตามโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเอกลักษณ์
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

222
5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 40 นาที/ 4 ชั่วโมง/7 วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม

ลงนาม....นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง......
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) (ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมตั ิ

ประสานงานและรายงานความก้ าวหน้ าตามแผน
ต่อกองนโยบายและแผน

จัดทําสรุ ปผลการพัฒนาเอกลักษณ์ ตามแผนฯ

5

6

ผูจัดทํา....นางสาวศรัณภัสร แสงทอง....

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

รวม

ไมถูกตอง

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ถูกตอง

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

จัดทําสรุ ปผลการพัฒนาเอกลักษณ์
ตามแผนฯ

ประสานงานและรายงาน
ความก ้าวหน้าตามแผนต่อกอง
นโยบายและแผน รอบ 3 6 9 และ12

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

หมายเหตุ 1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

1

การประชุมชีแจง/เผยแพร่เอกลักษณ์
เช่นทาง E-office Imternet ฯลฯ

ลงนาม

ลงนาม

(ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ผูควบคุม...นายศักรินทร สาระรักษ…

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

40

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี)

ผูอนุมัติ...นางรวินันท พระยานอย..

รับทราบ

รับทราบ

40

การประชุมชีแจง/เผยแพร่เอกลักษณ์

รับทราบ

4

ลงนาม

3

ตรวจสอบ

เสนอแผนพัฒนาเอกลักษณ์ตอ่
คณะกรรมการประจําคณะ)

ไมถูกตอง

ตรวจสอบ

เสนอแผนพัฒนาเอกลักษณ์ ต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะ

จัดทําคําสังแต่งตังคณะกรรมการ
พัฒนาเอกลักษณ์ของคณะ

4

ชม.

3

นาที

ประชุมและจัดทําแผนพัฒนา
เอกลักษณ์พร้อมรายละเอียด

กองนโยบายและแผนงาน

เวลา

จุดเชือมโยง

ประชุมและจัดทําแผนพัฒนาเอกลักษณ์ พร้ อม
รายละเอียด

คณบดี

QM-xx-yy

คู่มือปฏิบัติงาน

2

ถูกตอง

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

Work Intrucion

จัดทําคําสังแต่ง ตังคณะกรรมการพัฒนา
เอกลักษณ์ ของคณะ

หัวหน้ าสํานักงานคณบดี

แบบฟอร์ม

5

2

1

2

วัน

เลมสรุปผล

รายงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

เอกสารที่เกี่ยวของ

เอกสารที่เกี่ยวของ

บันทึกขอความ

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความถูกตองของ
ขอมูล

คําสั่ง

ตัวชี้วัด (kpi)

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานขอมูล

เลมสรุปผลการพัฒนา
เอกลักษณ

รายงานความกาวหนารอบ
3 6 9 และ 12 เดือน

ชองทางการประชาสัมพันธ

แผนพัฒนาเอกลักษณ

สายงานหลัก

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item)

การสือสาร

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัต ิง าน/หนว ย/ ครั้ง ......5......วัน......4....... ชั่ว โมง......40......นาที

1

เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายประกันคุณภาพ

การตัดสินใจ

WI-xx-yy

กิจ กรรมหลัก ..การจัดทําแผนและรายงานผลเอกลักษณ ....

กิ จกรรมรอง

กองบริ หารงานบุคคล

การปฎิบัติงานทัวไป

FM-xx-yy

งาน...ประกันคุณ ภาพ....

ขันตอน

เริมต้ น / สินสุด

ฝาย.....แผนงานและประกันคุณ ภาพ........

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

เปาหมาย

สายงานย้ อนกลับ

เลมสรุปผลการพัฒนา
เอกลักษณ

เลมสรุปผลการพัฒนา
เอกลักษณ

รายงานความกาวหนารอบ
3 6 9 และ 12 เดือน

ชองทางการประชาสัมพันธ

แผนพัฒนาเอกลักษณ

คําสั่ง

ผลลัพธ
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1 การรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ 2.1.1 รวบรวมข้ อมู ล การด าเนิ นงานการ - รวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐานของหน่ ว ยงานเพื่ อ น ามา
1
เล่มรายงาน
1
โดย สมศ.
รายงานผลการด าเนิ นการประกั นคุณภาพ ประกอบการรายงานผล สมศ.
- หน่วยนับ : ครั้ง
การศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี
- รวบรวมผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึ กษา
1
2
ของหน่วยงาน ย้อนหลัง 3 ปี
- ตามรอบการประเมิน
- น าผลการด าเนิ น งานที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ให้
1
2
สอดคล้องกับเกณฑ์การดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ข อง
สมศ.
- ประสานข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม กั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
1
การรายงานผล
2
หน่วยงานที่เ กี่ย วข้ องเพื่ อนาผลที่ ได้ มาประกอบการ
รายงานผล

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานประกันคุณภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานงานประกันคุณภาพ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
สัดส่วน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นายศักรินทร์....................นามสกุล ……สาระรักษ์…………………………………………. ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ………………………………………………………

ฝ่าย........แผนงานและประกันคุณภาพ.........................................งาน……..ประกันคุณภาพ...............................................กิจกรรมหลัก.....การรับการประเมินคุณภาพ โดย สมศ.………………………………………………………..

ชื่อ ……………ศรัณภัสร์………………………………………………………….นามสกุล ..............แสงทอง........................................…รหัสเอกสาร JD -FA – PQ - QA – 11

งานประกันคุณภาพ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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กิจกรรมหลัก

2.1.3 เตรี ย มเอกสารหลั ก ฐาน/จั ด แฟ้ ม - ประสานข้อมูลและเอกสารต่างจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ
ประกอบการรายงานผลการประกันคุ ณภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาภายนอก
-รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อนามาจัดทาแฟ้มเอกสาร
- จั ด เตรี ย มแฟ้ ม พร้ อมจั ด รู ป แบบการเรี ย งเอกสาร
หลักฐานแยกตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบให้ครบถ้ วน
ชัดเจน
- จัดเรียงเอกสารหลั กฐานในแต่ละตัวบ่ง ชี้ให้ ชั ด เจน
เพื่อง่ายต่อการตรวจประเมิน
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรง
ตามการเขียนรายงานผล

รายละเอียดกิจกรรม

2

1

แฟ้ม ประกอบการ
รายงานผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก

2

1

2
2
2

เอกสารหลักฐาน
1
1

1

ร อ ง รั บ ก า ร ต ร ว จ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษาภายนอก
(สมศ.)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.2 จัดทารายงานผลการประกันคุณภาพ - วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
1
2
การศึกษา
นาข้อมูลที่ได้มารายงานผลตามเกณฑ์ที่กาหนด
- นาข้อมูลที่ได้มาจัดทารายงานผลการประกันคุ ณภาพ
1
2
การศึ กษาภายนอก โดยเขี ย นผลการด าเนิ นการให้
สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
- วิ เ คราะห์ เ อกสารหลั กฐานให้ส อดคล้องกั บ ผลการ
1
2
ดาเนินงาน
เล่ ม รายงานผลการ
- ตรวจทานแก้ ไ ขให้ ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและ
1
1
ประเมิ
น
ตนเองเพื
่
อ
นาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา

กิจกรรมรอง

สัดส่วน
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1

การตรวจประเมิน

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายนอก

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

2.1.5 รั บ การตรวจประเมิ น การประกั น - รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษาภายนอก
ภายนอกตามกาหนดการที่กาหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น
การสั มภาษณ์ ผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ย และตรวจเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

รายละเอียดกิจกรรม

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

30
30

2

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.4 เตรียมการรับการตรวจประเมิ น การ - ประสานข้อมูลกับกองนโยบายและแผน เพื่อรองรับ
1
การประสานงาน
1
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
การตรวจประเมิน
- จัดเตรียมเรื่องเอกสาร สถานที่ อาหาร และประสาน
1
1
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
การเตรียมการรับการ
- นั ด หมายผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อ เข้ า ร่ ว มรั บ การ
1
2
ตรวจประเมิ
น
กา
ร
สัมภาษณ์ในวันตรวจประเมิน

กิจกรรมรอง

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานบริหารงานทั่วไป
3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานวิชาการ
3.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ – สาขาวิชา
3.5 กองกลาง
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.7 กองบริหารงานบุคคล
3.8 กองพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมหลัก

สัดส่วน
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ลงนาม……..ศรัณภัสร์ แสงทอง……..
(นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทา

ลงนาม………ศักรินทร์ สาระรักษ์……………
(นายศักรินทร์ สาระรักษ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน… -…. นาที/….-….ชั่วโมง.../ ….30…. วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา : สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน –

หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10 กองบริการการศึกษา
3.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.12 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
3.13 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.14 สานักทรัพย์สินและรายได้
3.15 กองนโยบายและแผน

ลงนาม……รวินันท์ พระยาน้อย……………
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ

ความถี่
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
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228
คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การงาน สมศ.
ชื่อ .............นางสาวศรัณภัสร์............... นามสกุล .............แสงทอง.......................................รหัสเอกสาร WI – FA - PQ - QA - 11
งาน............งานประกันคุณภาพ.......................กิจกรรมหลัก...........การรับการประเมินคุณภาพ โดย สมศ............................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ.......
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ .................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานการรายงานผล สมศ.
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในการรายงานผล สมศ.
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานการรายงานผลการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี
3.1.1 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานเพื่อนามาประกอบการรายงานผล สมศ.
3.1.2 รวบรวมผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ย้อนหลัง 3 ปี
3.1.2 นาผลการดาเนินงานที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับเกณฑ์การดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ของ สมศ.
3.1.3 ประสานข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาผลที่ได้มาประกอบการรายงานผล
3.2 จัดทารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
3.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยว เพื่อนาข้อมูลที่ได้มารายงานผลตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.2.2 นาข้อมูลที่ได้มาจัดทารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยเขียนผลการดาเนินการและรายการ
เอกสารหลักฐานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กาหนด
3.2.3 วิเคราะห์เอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน
3.2.4 ตรวจทานแก้ไขให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและนาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
3.3 เตรียมเอกสารหลักฐาน/จัดแฟ้ม ประกอบการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
3.3.1 ประสานข้อมูลและเอกสารต่างจากผู้ทเี่ กี่ยวข้องหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
3.3.2 รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อนามาจัดทาแฟ้มเอกสาร
3.3.3 จัดเตรียมแฟ้ม พร้อมจัดรูปแบบการเรียงเอกสารหลักฐานแยกตามตัวบ่งชีแ้ ละองค์ประกอบให้ครบถ้วนชัดเจน
3.3.4 จัดเรียงเอกสารหลักฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ชดั เจน เพื่อง่ายต่อการตรวจประเมิน
3.3.5 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามการเขียนรายงานผล
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3.4 เตรียมการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
3.4.1 ประสานข้อมูลกับกองนโยบายและแผน เพื่อรองรับการตรวจประเมิน
3.4.2 จัดเตรียมเรื่องเอกสาร สถานที่ อาหาร และประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.4.3 นัดหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ในวันตรวจประเมิน
3.5 รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
3.5.1 รั บ การตรวจประเมิ นการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายนอกตามกาหนดการที่กาหนดไว้ โดยแบ่ ง ออกเป็ นการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตรวจเอกสารหลักฐานที
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ .........30........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม....นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง......
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) (ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมตั ิ

กิจกรรมรอง

รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานการรายงานผล
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ย้อนหลัง 3 ปี

จัดทารายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา

1.

2

การปฎิบตั ิงานทั่วไป

ขัน้ ตอน

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

ตรวจทานแก้ไขข้อมูล

วิเคราะห์เอกสาร
หลักฐาน

นาข้อมูลมาจัดทารายงาน เขียนผล
การดาเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูล

ประสานข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาย้อนหลัง 3 ปี

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
หน่วยงาน

จนท.ประกันคุณภาพ

การตัดสินใจ

ถูกต้อง

แบบฟอร์ ม

FM-xx-yy

ไม่ถูกต้อง

Work Intrucion

WI-xx-yy

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ข้อมูล

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ข้อมูล

คณบดี

ถูกต้

คู่มือปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

จุดเชื่อมโยง

กองนโยบาย
และแผน
ตรวจสอบ
ข้อมูล

นาที

ชม.

เวลา

การสื่อสาร

7

7

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก

รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก

ความถูกต้ องครบถ้ วน

ความถูกต้ องครบถ้ วน

ตัวชีว้ ัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิ บัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......18......วัน............. ชั่วโมง..............นาที

ฝ่ายงานต่างๆ สาขาวิชา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพื่อ
การรายงาน

QM-xx-yy

กิ จกรรมหลัก ...การรับการประเมินคุณภาพโดย สมศ. ....

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

งาน....ประกันคุณภาพ....

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

ฝ่าย......แผนงานและประกันคุณภาพ.......

คูม่ ือการปฏิบัตงิ าน Work Instructions (WI)

ผลลัพธ์

ร้ อยละ 100 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ภายนอก

ร้ อยละ 100 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ภายนอก

เป้าหมาย

หมายเลขดัชนีวัด

i.j.k
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เตรียมการรับการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก

รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก

4

5

คณบดี

(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

รายงานผลการตรวจประเมิน

ถูกต้อง

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

รายงานผลการตรวจประเมิน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

ผู้จัดทา....นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง....

สรุปผลการตรวจประเมิน

เตรียมเล่มรายงาน เอกสาร
หลักฐาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รับการตรวจประเมิน

นัดหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ใน
วันตรวจประเมิน

เตรียมเอกสาร สถานที่
อาหารและประสานผู้ที่
เกี่ยวข้อง

ประสานข้อมูลการตรวจ
ประเมินกับกองนโยบายและ
แผน

จัดทาเล่มรายงานและเตรียม
เอกสารหลักฐาน

ตรวจทานแก้ไขข้อมูล

จัดเรียงเอกสารหลักฐานให้ตรงกับ
การรายงานผล

ประสานเอกสารหลักฐานจากฝ่าย
งานที่เกี่ยวข้อง

จัดเตรียมแฟ้มและรูปแบบการ
จัดเรียงเอกสารหลักฐานให้ครบทุก
องค์ประกอบ

นาข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบมา
จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

จนท.ประกันคุณภาพ

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ

หมายเหตุ 1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

เตรียมเอกสารหลักฐาน/จัดแฟ้ม
ประกอบการรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก

กิจกรรมรอง

3

ขัน้ ตอน
นาที

(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ผู้ควบคุม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์…

รวม

รายงานผลการตรวจประเมิน
ไปยังกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน
ประสานข้อมูลเพื่อรับการ
ตรวจประเมินกับหน่วยงาน

จัดเตรียมเอกสารลักฐานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ชม.

เวลา

30

2

4

10

วัน

ความถูกต้ องครบถ้ วน

(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

การครวจประเมิน

รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก

รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก

ความถูกต้ องครบถ้ วน

ความถูกต้ องครบถ้ วน

ตัวชีว้ ัด (kpi)

จุดควบคุม (control item)

ผู้อนุมตั .ิ ..นางรวินันท์ พระยาน้อย..

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

ผลลัพธ์

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

ร้ อยละ 100 การตรวจประเมิน

ร้ อยละ 100 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ภายนอก

ร้ อยละ 100 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ภายนอก

เป้าหมาย
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4. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน Standard Operating Procedure (SOP)
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4.1 วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน Standard Operating Procedure (SOP)
วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ
ชื่อ .............นายศักรินทร์..............นามสกุล .............สาระรักษ์....................รหัสเอกสาร SOP - FA - PQ – PL – 01
ฝ่าย............แผนงานและประกันคุณภาพ..............กิจกรรมหลัก....วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ..........................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…..ศักรินทร์…..นามสกุล...สาระรักษ์…..ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ.....
แก้ไขครั้งที่ ............................................. วันที่แก้ไข............................................. วันประกาศใช้ ...........................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในด้านการวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบ WI-FA-PQ-PL-03, WI-FA-PQ-PL-10, WI-FA-PQ-PL-02, WI-FA-PQ-PL-06,
และ WI-FA-PQ-PL-04 ดังนี้
2.1 WI-FA-PQ-PL-03 การจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี
2.2 WI-FA-PQ-PL-10 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
2.3 WI-FA-PQ-PL-02 การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – เงินนอกงบประมาณ (รายได้)
2.4 WI-FA-PQ-PL-06 การควบคุมการการใช้จ่ายงบประมาณ
2.5 WI-FA-PQ-PL-04 การรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน/ไตรมาส/ปี
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 การจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี
3.1.1 รวมรวมเอกสารการประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี
3.1.2 วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารการจัดทางานประมาณการประมาณการรายรับให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยการ
จัดประชุมกับคณะกรรมการ/หัวหน้างาน เพื่อไม่ให้งบประมาณรายรับมากเกินไป ตามแบบฟอร์มของกองนโยบายและแผน
3.1.3 ดาเนินการกรอกเอกสารการประมาณการรายรับประจาปี
3.1.4 สรุปและจัดพิมพ์เอกสารการประมาณการรายรับประจาปี เสนอผู้บริหารพิจารณา
3.1.5 จัดทาบันทึกข้อความส่งเอกสารการจัดทาเอกสารการประมาณการรายรับประจาปี เสนอกองนโยบายและแผน
ผ่านระบบ E-office

233
3.2 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
3.2.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
3.2.2 ขออนุมัติโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ
3.2.3 จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ
3.2.4 รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
3.2.5 จัดทาและส่งแบบสารวจความคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง
3.2.6 วิเคราะห์ และรายงานผลข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อพันธกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก ของหน่วยงาน
3.2.7 จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
3.2.8 จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ (เฉพาะแผ่น A3)
พร้อมส่งกองนโยบายและแผน
3.2.9 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
3.2.10 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจาคณะ/คณะกรรมการอานวยการ
3.2.11 จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติไปยังกองนโยบายและแผน
3.2.12 ประชุมบุคลากรเพื่อมอบหมายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
3.2.13 จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณไปยังสาขาวิชา และผู้เกี่ยวข้อง
3.3 การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – เงินนอกงบประมาณ (รายได้)
3.3.1 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ เงินรายได้ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
3.3.2 สรุปรายการงบลงทุนทีจ่ ะดาเนินการจัดซื้อ
3.3.3 จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดงบลงทุน มาตรฐานรายการครุภัณฑ์ตามสานักงบประมาณ และกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.3.4 จัดทาวาระการประชุม และเอกสารการประชุม
3.3.5 ทาบันทึกข้อความขอเชิญประชุม / ประสานงานผูเ้ ข้าร่วมประชุม
3.3.6 ดาเนินการจัดประชุมผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
3.3.7 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณ (เงินรายได้) เพื่อจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี
3.3.8 นาเสนอผูบ้ ริหารคณะและวิทยาลัย
3.3.9 นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ / อานวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
3.3.10 บันทึกข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณตามขั้นตอนผ่านระบบ ERP
3.3.11 บันทึกข้อความแจ้งผลการบันทึกคาขอตั้งงบประมาณประจาปีผ่านระบบ e-office ไปยังกองนโยบายและแผน
3.3.12 บันทึกข้อมูลวางแผนขั้นตอนการปฏิบัตงิ านผ่านระบบ ERP
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3.4 การควบคุมการการใช้จ่ายงบประมาณ
3.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมตั ิโครงการ/กิจกรรม
3.4.2 ตรวจสอบบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในระบบ E-office
3.4.3 บันทึกให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติพร้อมรายละเอียด และลงนามเอกสาร
3.4.4 ติดตามขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในระบบ E-office
3.4.5 บันทึกข้อมูลการคุมยอดงบประมาณการขออนุมัติ
3.4.6 พิมพ์รายงาน และจัดเก็บเอกสารที่ได้รับอนุมัติเข้าตู้เอกสารในระบบ E-office /แฟ้มเอกสาร
3.5 การรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน/ไตรมาส/ปี
3.5.1 เตรียมเอกสาร/ข้อมูล รายรับ-รายจ่ายประจาเดือน/ไตรมาส/ปี
3.5.2 ประสานขอข้อมูลการเบิกจ่าย ตัวชี้วัด จากฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.5.3 บันทึกข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัดลงในระบบ ERP
3.5.4 บันทึกข้อมูลงบลงทุน ในระบบ EXCEL ตามแบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผนกาหนด
3.5.5 จัดทาบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน)
ผ่านระบบ E-office
3.5.6 จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอส่งกองนโยบายและแผน
ผ่านระบบ E-office
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................10................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......10...... นาที/ ........3........ ชัว่ โมง/ .........36........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ......5.........แบบฟอร์ม

ลงนาม....นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ผู้จัดทา

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย...
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้ควบคุม

ลงนาม...อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต....
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ

WI

การจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี

กิจกรรมรอง

จัดทาบันทึกข้ อความส่งเอกสารการจัดทา
เอกสารการประมาณการรายรับประจาปี
เสนอกองนโยบายและแผน ผ่านระบบ
E-office

สรุปและจัดพิมพ์เอกสารการประมาณการ
รายรับประจาปี เสนอผู้บริหารพิจารณา

ดาเนินการกรอกเอกสารการประมาณการ
รายรับประจาปี

เอกสาร
การประมาณการรายรั บ

กองนโยบายและแผน

การปฎิบัติงานทั่วไป

วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารการจัดทางาน
ประมาณการประมาณการรายรับให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยการจัด
ประชุมกับคณะกรรมการ/หัวหน้ างาน เพื่อ
ไม่ให้ งบประมาณรายรับมากเกินไป ตาม
แบบฟอร์มของกองนโยบายและแผน

รวมรวมเอกสารการประมาณการรายรับ
งบประมาณประจาปี

เริ่มต้ น / สิ ้นสุด

ข้ อมูลการจัด
ทาประมาณการรายรั บ

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

การตัดสินใจ

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

เริ่ มต้ น

พิ มพ์ บนั ทึกข้ อความ

สรุ ปและจัดพิ มพ์ เอกสาร

ดาเนิ นการกรอกเอกสาร
ประมาณการรายรั บ

รวบรวมเอกสาร ข้ อมูลการจัดทา
ประมาณการรายรั บ

Yes

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

No

Yes

วิ เคราะห์ ข้อมูล

No

คณะกรรมการ/หัวหน้ างาน

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สมั พันธ์)

Work Intrucion

WI-xx-yy

พิ จารณา

ลงนามเอกสาร

No

คณบดี

Yes

20

30

นาที

การสื่อสาร

3

ชม.

เวลา

1

2

วัน

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

บันทึกข้ อความ

ความถูกต้ องของเอกสาร

เอกสารรายงานการจัดทาประมาณ ความถูกต้ องของข้ อมูล
การรายรั บ

ข้ อมูลการจัดทาประมาณการรายรับ ความถูกต้ องของข้ อมูล

ข้ อมูลการจัดทาประมาณการรายรับ ความครบถ้ วนของข้ อมูล
เอกสารการประชุม

ข้ อมูล/แบบฟอร์ มการประมาณการ ความครบถ้ วนของข้ อมูล
รายรั บ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......36......วัน......3....... ชั่วโมง.......10.......นาที

จุดเชื่อมโยง

กิจกรรมหลัก ...การจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี ....

จนท.ฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพ

งาน....วิเคราะห์แ ผนงาน/งบประมาณ....

ประธานสาขาวิชา/เจ้ าหน้ าที่สาขาวิชา

ฝ่าย....แผนงานและประกันคุณภาพ.....

คู่มอื การปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ประมาณการรายรั บ

รายงานการจัดทาประมาณการ
รายรั บ

ข้ อมูลประมาณการรายรั บ

สรุ ปรายงานการประชุม

จานวนนักศึกษา
อัตราค่าทาเนียม

ตัวชีว้ ดั (kpi)

สายงานไปและกลับ

100

100

100

ประมาณการ
รายรั บ

รายงานการ
จัดทาประมาณ
การรายรั บ

ข้ อมูลประมาณ
การรายรั บ

รายงานการ
ประชุม

ข้ อมูลการจัดทา
ประมาณการ
รายรั บ

100

100

ผลลัพธ์

เป้าหมาย

หมายเลขดัชนีวัด

i.j.k
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WI

การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบตั ิการประจาปี

กิจกรรมรอง

จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ

วิเคราะห์ และรายงานผลข้ อมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นต่อพันธกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส อุปสรรค ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก ของ
หน่วยงาน

จัดทาและส่งแบบสารวจความคิดเห็นต่อ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ให้ กบั ผู้เกี่ยวข้ อง

รวบรวมข้ อมูลสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน

จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน/จัดทา
แผนยุทธศาสตร์ฯ

ขออนุมตั ิโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ

กองนโยบายและแผน

การปฎิบัติงานทั่วไป

จัดทาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการทบทวน/
้
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี งบประมาณ

เริ่มต้ น / สิ ้นสุด

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

การตัดสินใจ

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบตั ิ การฯ
- วิ เคราะห์ปัจจัยเชิ งยุทธศาสตร์
- การกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์
- การกาหนดเป้ าประสงค์
ตัวชี ้วัด กลยุทธ์
- การทบทวนวิ สยั ทัศน์ พันธกิจ
และค่านิ ยมหลักขององค์ กร
- จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ฯ
กาหนดโครงการและกิจกรรม
- จัดประชุมรับฟั งความคิ ดเห็น
จากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

วิ เคราะห์ และรายงานผล
ข้ อมูล

ส่งแบบสารวจความคิ ดเห็นต่อ
วิ สยั ทัศน์ พันธกิจเป้ าประสงค์
เชิ งยุทธศาสตร์

รวบรวมข้ อมูลสถานการณ์
และสภาพแวดล้ อม

ประชุมคณะกรรมการฯ

ขออนุมตั ิ โครงการ

ทาคาสัง่ แต่งตั ้ง

เริ่ มต้ น 1

ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้ อง

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้ อง

ไม่ถูกต้ อง

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

ถูกต้ อง

ถูกต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่อนุมตั ิ

ลงนาม

ลงนาม

พิ จารณา
อนุมตั ิ

พิ จารณา

ไม่อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

คณะกรรมการ/หัวหน้ างาน

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สมั พันธ์)

Work Intrucion

WI-xx-yy

คณบดี

40

นาที

การสื่อสาร

3

3

3

ชม.

เวลา

1

1

1

1

2
1

1

1

วัน

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

รายงานการ
ประชุม

(ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์ ฯ

รายงานข้ อมูลสภาพแวดล้ อม

ความครบถ้ วนของข้ อมูล
ความถูกต้ องของข้ อมูล

ความครบถ้ วนของข้ อมูล

ความครบถ้ วนของข้ อมูล

(ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์ ฯ

รายงานข้ อมูลสภาพแวดล้ อม

ร้ อยละ 100 (ร่ าง) แผน
ยุทธศาสตร์ ฯ

ร้ อยละ 100 รายงานข้ อมูล
สภาพแวดล้ อม

ร้ อยละ 100 แบบสารวจ
ความคิดเห็น

แบบสารวจความคิดเห็น

ร้ อยละ 80

ร้ อยละ 100 โครงการฯได้รับ
การอนุมตั ิ

แบบสารวจความคิดเห็น

รายงานการประชุม

โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ฯ

ผลลัพธ์

ร้ อยละ 100 มีคาสัง่ แต่งตัง้

เป้าหมาย

หมายเลขดัชนีวัด

ข้ อมูลสภาพแวดล้ อมของหน่วยงาน ร้ อยละ 100 ข้ อมูล
สภาพแวดล้ อม
ของหน่วยงาน

จานวนผู้เข้ าร่ วมประชุม

ความถูกต้ องของข้ อมูล

คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
ทบทวน/จัดทาแผนฯ

ตัวชีว้ ดั (kpi)

สายงานไปและกลับ

i.j.k

ข้ อมูลสภาพแวดล้ อมของหน่วยงาน ความครบถ้ วนของข้ อมูล

รายงานการประชุม

โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ฯ

้
ความถูกต้ องของข้ อมูล
คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการทบทวน/
จัดทาแผนฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......36......วัน......3....... ชั่วโมง.......10.......นาที

จุดเชื่อมโยง

กิจกรรมหลัก ...การจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี ....

จนท.ฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพ

งาน....วิเคราะห์แ ผนงาน/งบประมาณ....

ประธานสาขาวิชา/เจ้ าหน้ าที่สาขาวิชา

ฝ่าย....แผนงานและประกันคุณภาพ.....

คู่มอื การปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
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การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบตั ิการประจาปี

WI

กิจกรรมรอง

จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี งบประมาณไปยังสาขาวิชา และ
ผู้เกี่ยวข้ อง

ประชุมบุคลากรเพื่อมอบหมายโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการ

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี งบประมาณ ตามข้ อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจาคณะ/
คณะกรรมการอานวยการ
จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี งบประมาณ ทีไ่ ด้ รบั อนุมตั ิไปยัง
กองนโยบายและแผน

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี งบประมาณ ตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้บริหาร

รับทราบ

รับทราบ

กองนโยบายและแผน

การปฎิบัติงานทั่วไป

จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี งบประมาณ (เฉพาะแผ่น A3)
พร้ อมส่งกองนโยบายและแผน

เริ่มต้ น / สิ ้นสุด

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

การตัดสินใจ

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิ การ

ประชุมบุคลากรรเพื่ อมอบหมายโครงการ/กิจกรรม

จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิ การ

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิ การ

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิ การ

จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิ การ (เฉพาะแผ่น A3)

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

ไม่ถูกต้ อง

ลงนาม
ถูกต้ อง

คณะกรรมการ/หัวหน้ างาน

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สมั พันธ์)

Work Intrucion

WI-xx-yy

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

พิ จารณา

คณบดี

30

นาที

การสื่อสาร

2

3

3

3

3

ชม.

เวลา
วัน

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ความครบถ้ วนของข้ อมูล
ความถูกต้ องของข้ อมูล

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั กิ าร ความครบถ้ วนของข้ อมูล
ประจาปี
ความถูกต้ องของข้ อมูล

บันทึกข้ อความจัดส่งแผน
ยุทธศาสตร์ ฯ

แผนยุทธศาสตร์ ฯ (A3)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......36......วัน......3....... ชั่วโมง.......10.......นาที

จุดเชื่อมโยง

กิจกรรมหลัก ...การจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี ....

จนท.ฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพ

งาน....วิเคราะห์แ ผนงาน/งบประมาณ....

ประธานสาขาวิชา/เจ้ าหน้ าที่สาขาวิชา

ฝ่าย....แผนงานและประกันคุณภาพ.....

คู่มอื การปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี

บันทึกข้ อความจัดส่งแผน
ยุทธศาสตร์ ฯ

แผนยุทธศาสตร์ ฯ (A3)

ตัวชีว้ ดั (kpi)

สายงานไปและกลับ

ผลลัพธ์

ร้ อยละ 100 แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี

ร้ อยละ 100 บันทึกข้ อความ

ร้ อยละ 100 แผนยุทธศาสตร์
ฯ (A3)

เป้าหมาย

หมายเลขดัชนีวัด

i.j.k
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WI

การจัดทาคาขอตังงบประมาณประจ
้
าปี – เงินนอกงบประมาณ (รายได้ )

กิจกรรมรอง

นาเสนอผู้บริหารคณะและวิทยาลัย

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลคาขอตัง้
งบประมาณ (เงินรายได้ ) เพื่อจัดทาคาขอ
ตังงบประมาณประจ
้
าปี

ดาเนินการจัดประชุมผู้ทเี่ กี่ยวข้ อง

ทาบันทึกข้ อความขอเชิญประชุม /
ประสานงานผู้เข้ าร่วมประชุม

จัดทาวาระการประชุม และเอกสารการ
ประชุม

จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดงบลงทุน
มาตรฐานรายการครุภณ
ั ฑ์ตามสานัก
งบประมาณ และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

สรุปรายการงบลงทุนทีจ่ ะดาเนินการจัดซื ้อ

กองนโยบายและแผน

การปฎิบัติงานทั่วไป

จัดเตรียมข้ อมูลเพื่อจัดทาคาขอตัง้
งบประมาณ เงินรายได้ ตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

เริ่มต้ น / สิ ้นสุด

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

การตัดสินใจ

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

คาขอตั้งงบประมาณ

เข้าร่วมประชุม

บันทึกข้อความ

เอกสารการประชุม

มาตรฐานรายการครุภณ
ั ฑ์

ข้อมูลงบลงทุน

จัดเตรียมข้อมูล

เริ่มต้น

-

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

เข้าร่วมประชุม

บันทึกข้อความ

No

ลงนาม
Yes

เข้าร่วมประชุม

บันทึกข้อความ

คณะกรรมการ/หัวหน้ างาน

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สมั พันธ์)

Work Intrucion

WI-xx-yy

คณบดี

30

นาที

การสื่อสาร

2

3

ชม.

เวลา

1

6

1

1

1

วัน

รายงานคาขอตั้งงบประมาณ

รายงานคาขอตั้งงบประมาณ

เอกสารการประชุม

บันทึกข้อความ

วาระการประชุม

มาตรฐานรายการครุภัณฑ์

รายการงบลงทุน

แบบฟอร์มข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้องของเอกสาร

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......36......วัน......3....... ชั่วโมง.......10.......นาที

จุดเชื่อมโยง

กิจกรรมหลัก ...การจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี ....

จนท.ฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพ

งาน....วิเคราะห์แ ผนงาน/งบประมาณ....

ประธานสาขาวิชา/เจ้ าหน้ าที่สาขาวิชา

ฝ่าย....แผนงานและประกันคุณภาพ.....

คู่มอื การปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ความถูกต้องของ
คาขอตั้งงบประมาณ

ความถูกต้องของ
คาขอตั้งงบประมาณ

ความถูกต้องของ
รายงานการประชุม

ความถูกต้องของ
บันทึกข้อความ

ความถูกต้องของ
วาระการประชุม

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของมาตรฐานรายการครุภัณฑ์

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของรายงานงบลงทุน

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของแบบฟอร์ม
คาขอตั้งงบประมาณ

ตัวชีว้ ดั (kpi)

สายงานไปและกลับ

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เป้าหมาย

รายงานคาขอตัง้
งบประมาณ

รายงานคาขอตัง้
งบประมาณ

เอกสารการ
ประชุม

บันทึกข้ อความ

วาระการประชุม

มาตรฐาน
รายการครุภัณฑ์

รายการงบลงทุน

แบบฟอร์มข้อมูล
คาขอตั้ง
งบประมาณมี
ความถูกต้อง

ผลลัพธ์

หมายเลขดัชนีวัด

i.j.k

238

WI

การจัดทาคาขอตังงบประมาณประจ
้
าปี – เงินนอกงบประมาณ (รายได้ )

การควบคุมการการใช้จา่ ยงบประมาณ

กิจกรรมรอง

ตรวจสอบบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในระบบ E-office

ผู้รับผิดชอบโครงการทาบันทึกข้อความเสนอขอ
อนุมัติโครงการ/กิจกรรม

บันทึกข้ อมูลวางแผนขั ้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ผ่านระบบ ERP

กองนโยบายและแผน

การปฎิบัติงานทั่วไป

บันทึกข้ อความแจ้ งผลการบันทึกคาขอตั ้ง
งบประมาณประจาปี ผา่ นระบบ e-office ไป
ยังกองนโยบายและแผน

บันทึกข้ อมูลคาขอตั ้งงบประมาณตาม
ขัน้ ตอนผ่านระบบ ERP

นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ /
อานวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

เริ่มต้ น / สิ ้นสุด

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

การตัดสินใจ

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

เริ่มต้น

บันทึกข้อมูล

บันทึกข้อความ

คาขอตั้งงบประมาณ

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

15

5

Yes

นาที

ตรวจสอบบันทึกข้อความขอ
อนุมัติโครงการ/กิจกรรม

Yes

ลงนาม

ลงนาม

คณบดี

การสื่อสาร

-

Yes

No

จุดเชื่อมโยง

-

-

ชม.

เวลา

-

-

1

5

1

วัน

บันทึกข้อความเสนอขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม

บันทึกข้อความเสนอขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม

บันทึกข้ อความ

บันทึกข้อความ

ข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณ

รายงานคาขอตั้งงบประมาณ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม

ความถูกต้ องของเอกสาร

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้องของเอกสาร

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......36......วัน......3....... ชั่วโมง.......10.......นาที

รับเอกสาร /บันทึกข้อความเสนอ
ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม

ลงนาม

No

คณะกรรมการ/หัวหน้ างาน

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สมั พันธ์)

Work Intrucion

WI-xx-yy

กิจกรรมหลัก ...การจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี ....

จนท.ฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพ

งาน....วิเคราะห์แ ผนงาน/งบประมาณ....

ประธานสาขาวิชา/เจ้ าหน้ าที่สาขาวิชา

ฝ่าย....แผนงานและประกันคุณภาพ.....

คู่มอื การปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้ องของ
บันทึกข้ อความ

ความถูกต้องของ
บันทึกข้อความ

ความถูกต้องของ
คาขอตั้งงบประมาณ

ความถูกต้องของ
คาขอตั้งงบประมาณ

ตัวชีว้ ดั (kpi)

สายงานไปและกลับ

ร้อยละ 100

ร้ อยละ 101

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เป้าหมาย

เอกสารขออนุมัติ
โครงการ/
กิจกรรมมีความ
ถูกต้อง

บันทึกข้ อความ

บันทึกข้ อความ

ข้ อมูลคาขอตัง้
งบประมาณ

รายงานคาขอตัง้
งบประมาณ

ผลลัพธ์

หมายเลขดัชนีวัด

i.j.k
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WI

การควบคุมการการใช้จา่ ยงบประมาณ

กิจกรรมรอง

ติดตามขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณในระบบ E-office

บันทึกให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ
พร้อมรายละเอียด และลงนามเอกสาร

เริ่มต้ น / สิ ้นสุด

กองนโยบายและแผน

การปฎิบัติงานทั่วไป

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

การตัดสินใจ

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

จัดเก็บเอกสารเข้าตู้เอกสารใน
ระบบ E-office /แฟ้มเอกสาร

บันทึกข้อมูลการคุมยอด
งบประมาณ Microsoft Excel

บันทึกให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาอนุมัติพร้อมรายละเอียด

ลงนามเอกสาร

No

คณะกรรมการ/หัวหน้ างาน

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สมั พันธ์)

Work Intrucion

WI-xx-yy

Yes

No

Yes

พิจารณาอนุมตั ิ

คณบดี

5

10

5

10

นาที

การสื่อสาร

-

-

-

-

ชม.

เวลา

-

-

-

-

วัน

เอกสารในระบบ E-office
/แฟ้มเอกสาร

ข้อมูลการคุมยอดงบประมาณ

บันทึกข้อความเสนอขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม

บันทึกข้อความเสนอขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

ข้อมูลมีความถูกต้อง

เก็บข้อมูลการขออนุมัติโครงการ/
กิจกรรมเพือ่ ให้งา่ ยต่อการติดตาม
รายงานผล

จัดเก็บเอกสารขออนุมัติโครงการ/
กิจกรรม

เอกสารไม่ค้างในระบบ e-office

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

ตัวชีว้ ดั (kpi)

สายงานไปและกลับ

ติดตามเอกสารเสนอขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม

ความเห็นประกอบการพิจารณา
อนุมัติ (ผลผลิต,กิจกรรม/โครงการ
,กองทุน,ภาค,จานวนเงิน)

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......36......วัน......3....... ชั่วโมง.......10.......นาที

จุดเชื่อมโยง

กิจกรรมหลัก ...การจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี ....

จนท.ฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพ

งาน....วิเคราะห์แ ผนงาน/งบประมาณ....

ประธานสาขาวิชา/เจ้ าหน้ าที่สาขาวิชา

ฝ่าย....แผนงานและประกันคุณภาพ.....

คู่มอื การปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

เอกสารขออนุมัติ
โครงการ/
กิจกรรมมีความ
ถูกต้อง
สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ

ผลลัพธ์

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เอกสารขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม

ทะเบียนคุมยอด
งบประมาณ

สถานะของการ
ร้อยละ 100
ขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ 100

เป้าหมาย

หมายเลขดัชนีวัด

i.j.k
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WI

กิจกรรมรอง

จัดทาบันทึกข้ อความรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานและผลการใช้ จ่ายงบประมาณ
เสนอส่งกองนโยบายและแผน ผ่านระบบ
E-office

จัดทาบันทึกข้ อความรายงานสรุปผลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง/ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ
(งบลงทุน) ผ่านระบบ E-office

บันทึกข้ อมูลงบลงทุน ในระบบ EXCEL
ตามแบบฟอร์มทีก่ องนโยบายและแผน
กาหนด

บันทึกข้ อมูลผลการใช้ จ่ายงบประมาณ และ
ตัวชี ้วัดลงในระบบ ERP

(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ประธานสาขาวิชา/เจ้ าหน้ าที่สาขาวิชา

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

เริ่ มต้ น

พิ มพ์ บนั ทึกข้ อความ

พิ มพ์ บนั ทึกข้ อความ

บันทึกข้ อมูล ในระบบ EXCEL

บันทึกข้ อมูล ในระบบ ERP

เตรี ยมเอกสาร/ข้ อมูล รายรั บ-รายจ่าย
ประจาเดือน/ไตรมาส/ปี

Yes

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)

ผู้ควบคุม...นางรวินันท์ พระยาน้อย…

คณะกรรมการ/หัวหน้ างาน

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สมั พันธ์)

Work Intrucion

WI-xx-yy

No

ลงนามเอกสาร

Yes

ลงนามเอกสาร

คณบดี

No

3

ชม.

เวลา

1

1

วัน

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

บันทึกข้ อความ

(ตาแหน่ง รองคณดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

ความถูกต้ องของข้ อมูล
ความครบถ้ วนของข้ อมูล

ความถูกต้ องของข้ อมูล
ความครบถ้ วนของข้ อมูล

ความถูกต้ องของข้ อมูล
ความครบถ้ วนของข้ อมูล

ข้ อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุน

บันทึกข้ อความ

ความถูกต้ องของข้ อมูล
ความครบถ้ วนของข้ อมูล

ความครบถ้ วนของข้ อมูล

ข้ อมูลการเบิกจ่าย ตัวชี ้วัด

ข้ อมูลการเบิกจ่าย ตัวชี ้วัด

แบบฟอร์ ม/ข้ อมูลการใช้ จ่าย
ความครบถ้ วนของข้ อมูล
งบประมาณ ประจาเดือน/ไตรมาส/ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

ผู้อนุมต้ ิ..อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต

20

15

15

นาที

การสื่อสาร

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......36......วัน......3....... ชั่วโมง.......10.......นาที

จุดเชื่อมโยง

กิจกรรมหลัก ...การจัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี ....

จนท.ฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพ

งาน....วิเคราะห์แ ผนงาน/งบประมาณ....

ผู้จัดทา....นายศักรินทร์ สาระรักษ์ ……

ข้ อมูลการเบิกจ่ าย ตัวชี ว้ ัด

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

การตัดสินใจ

ฝ่าย....แผนงานและประกันคุณภาพ.....

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ

เอกสารรายงานผล
การปฏิบตั ิงาน

เอกสารรายงานผล
การจัดซื อ้ จัดจ้ าง

กองนโยบายและแผน

การปฎิบัติงานทั่วไป

ประสานขอข้ อมูลการเบิกจ่าย ตัวชี ้วัด จาก
ฝ่ ายการเงินและบัญชี และผู้ทเี่ กี่ยวข้ อง

เตรียมเอกสาร/ข้ อมูล รายรับ-รายจ่าย
ประจาเดือน/ไตรมาส/ปี

เริ่มต้ น / สิ ้นสุด

หมายเหตุ 1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

การรายงานผลการปฏิบตั ิงานการใช้ จ่ายงบประมาณประจาเดือน/ไตรมาส/ปี

คู่มอื การปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

รายงานผลการปฏิบตั งิ านและผล
การใช้ จ่ายงบประมาณ

รายงานสรุ ปผลการจัดซื ้อจัดจ้ าง/
ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (งบ
ลงทุน)

ข้ อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุน

ข้ อมูลการเบิกจ่าย ตัวชี ้วัด

เอกสารการเบิกจ่าย
เอกสารตัวชีว้ ดั

เอกสารรายจ่าย

ตัวชีว้ ดั (kpi)

สายงานไปและกลับ

รายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านและ
ผลการใช้ จ่าย
งบประมาณ

100

ข้ อมูลการ
เบิกจ่ายงบลงทุน

100

รายงานสรุ ปผล
การจัดซือ้ จัด
จ้ าง/ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
(งบลงทุน)

ข้ อมูลการ
เบิกจ่าย ตัวชีว้ ดั

100

100

ข้ อมูลการ
เบิกจ่ายและ
ตัวชี ้วัด

ข้ อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณ

100

100

ผลลัพธ์

เป้าหมาย

หมายเลขดัชนีวัด

i.j.k
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4.1 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบตั ิราชการ

242

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน Standard Operating Procedure (SOP)
งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบตั ิราชการ
ชื่อ .............นางสาวพัณณ์ชิตา..............นามสกุล .............ธนาพงศ์ศิรภัสร์....................รหัสเอกสาร SOP - FA - PQ - PD – 01

ฝ่าย....แผนงานและประกันคุณภาพ....กิจกรรมหลัก....งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ........................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…..ศักรินทร์…..นามสกุล...สาระรักษ์…..ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ.....
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันที่แก้ไข.................................................. วันประกาศใช้ ...................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีปฏิบัติงานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ ตลอดจนหน่วยงานและผู้รบั ผิดชอบ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบ WI-FA-PQ-PD-01, WI-FA-PQ-PD-02, WI-FA-PQ-PD-03, WI-FA-PQ-PD-05, WI-FA-PQPD-06 และ WI-FA-PQ-PD-07 ดังนี้
2.1 WI-FA-PQ-PD-01 การประชุมชี้แจง/ติดตาม งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ
2.2 WI-FA-PQ-PD-02 การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล
2.3 WI-FA-PQ-PD-03 การจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.4 WI-FA-PQ-PD-05 การติดตาม ทบทวน ผลการดาเนินการงานของตัวชี้วัด
2.5 WI-FA-PQ-PD-06 การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจาเดือนผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล
2.6 WI-FA-PQ-PD-07 การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน / 12 เดือน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้นๆ
3.1 การประชุมชีแ้ จง/ติดตาม งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ
3.1.1 ขออนุมัติโครงการ
3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
3.1.1 จัดประชุมผู้บริหาร ชี้แจ้งคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณระดับหน่วยงาน
3.1.1 จัดประชุมผู้บริหาร แบ่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับบุคคล
3.1.1 จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ
3.1.1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อรับทราบตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
3.1.1 จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ
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3.2 การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล
3.2.1 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ
3.2.2 จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับคณะ
3.2.3 จัดทาแบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ
3.2.4 วิเคราะห์ตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการลงระดับสาขาวิชา และระดับบุคคล
3.2.5 จัดทาตารางสรุปมอบหมายตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการลงระดับสาขาวิชา และระดับบุคคล
3.2.6 แจ้งบุคลากรผู้รับผิดชอบตามคารับรองการปฏิบัติราชการลงระดับสาขาวิชา และระดับบุคคล โดยการเชิญ
ประชุมแจ้งทาง E-office
3.3 การจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3.1 ศึกษาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย
3.3.2 จัดทาคู่มือ ส่วนที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ
3.3.3 จัดทาคู่มือ ส่วนที่ 2 การติดตาม และประเมินผล
3.3.4 จัดทาคู่มือ ส่วนที่ 3 แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ถึงยุทธศาสตร์ที่ 8
3.3.5 ประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.5 การติดตาม ทบทวน ผลการดาเนินการงานของตัวชี้วัด
3.5.1 ทาบันทึกติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการฯทุกเดือน โดยแนบแบบเก็บข้อมูล ให้สอดคล้องกับการ
รายงานผลไปยังกองนโยบายและแผน
3.5.2 ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัตริ าชการฯ ในแต่ละตัวชี้วัด ให้กับผูบ้ ริหาร
พิจารณาทุกเดือน
3.6 การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจาเดือนผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล
3.6.1 บันทึกข้อมูลพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดในระบบติดตาม/ประเมินผล
3.6.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการฯในระบบการติดตาม/ประเมินผลทุกเดือน
3.6.3 รวบรวมเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับรายงานผลฯในระบบติดตาม/ประเมินผล ทุกเดือน
3.6.4 ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานและเอกสารหลักฐานที่
สอดคล้องกัน
3.7 การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน / 12 เดือน
3.7.1 จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน
3.7.2 นารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน นาเสนอผู้บริหาร เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
3.7.3 ปรับแก้เล่มรายงานผลการปฏิบัตริ าชการรอบ 6 เดือนให้เรียบร้อย และนาส่งกองนโยบายและแผน
3.7.4 จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน
3.7.5 นารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน นาเสนอผู้บริหาร เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
3.7.6 ปรับแก้เล่มรายงานผลการปฏิบัตริ าชการรอบ 12 เดือนให้เรียบร้อย และนาส่งกองนโยบายและแผน
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4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................15................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน .....10....... นาที/ .......3......... ชั่วโมง/ ........140......... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน .................3.......................

ลงนาม....นางสาวพัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัสร์...
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม

ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย...
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้อนุมัติ

WI

ประชุมชีแ้ จงติดตำมงำนพัฒนำระบบประเมินผล

กิจกรรมรอง

แจ้งบุคลำกรผูร้ ับผิดชอบตำมคำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรลง
ระดับสำขำวิชำ และระดับบุคคล
โดยกำรเชิญประชุมแจ้งทำง
E-office

จัดทำตำรำงสรุปมอบหมำย
ตัวชีว้ ัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรลงระดับสำขำวิชำ และ
ระดับบุคคล

วิเครำะห์ตัวชีว้ ัดคำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรลงระดับสำขำวิชำ
และระดับบุคคล

จัดทำแบบฟอร์มสรุปผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรของคณะ

จัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรระดับคณะ

จัดทำคำสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนินงำนตำม
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
คณะ

เริ่มต้ น / สิ ้นสุด

เริ่มต้น

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

Yes

Yes

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

No

รองคณบดีฝา่ ยบริหารวางแผนงาน

Work Intrucion

WI-xx-yy

งาน....พัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบัติราชการ....

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพัน ธ์)

เผยแพร่คารับรองการปฏิบัติราชการลงระดับ
สาขาวิชา และระดับบุคคล

ตารางสรุปมอบหมายตัวชี้วัดตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการลงระดับ
สาขาวิชา และระดับบุคคล

วิเคราะห์ตัวชี้วัดจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับสาขาวิชาและ

สรุปแบบฟอร์มเอกสารประกอบคา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ

เขียนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
เขียน เป้าประสงค์ สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดของคารับรองฯ ของหน่วยงาน

Yes

การตัดสินใจ

จนท.ฝ่ายนโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ

พิมพ์คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการของคณะ

รวบรวมรายชื่อผู้บริหาร

การปฎิบัติงานทั่วไป

ฝ่าย......แผนงานและประกันคุณภาพ.......

Yes

No

No

ลงนาม

คณบดี

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

No

จุดเชื่อมโยง

30

30

30

นาที

การสื่อสาร

กิจกรรมหลัก ...งานการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล ....

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

1

3

4

3

3

ชม.

เวลา

1

1

วัน

ควำมถูกต้องของคำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรลงระดับ
สำขำวิชำ และระดับบุคคล

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรลง ควำมถูกต้องของเอกสำรกำร
ระดับสำขำวิชำ และระดับ
เผยแพร่
บุคคล

เอกสำรประกอบคำรับรอง
กำรปฏบัติรำชกำร ระดับ
มหำวิทยำลัย

บันทึกข้อควำม

ตำรำงสรุปมอบหมำยตัวชีว้ ัด
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรลงระดับสำขำวิชำ
และระดับบุคคล

ควำมถูกต้องของคำรับรอง ตำรำงตัวชีว้ ัดคำรับรองกำร
ระดับสำขำวิชำและระดับ ปฏิบัติรำชกำร
บุคคล

1. แผนปฏิบัติรำชกำร
2. เอกสำรประกอบคำรับรอง
กำรปฏบัติรำชกำร ระดับ
มหำวิทยำลัย

แบบฟอร์มสรุปผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับ
คณะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ควำมถูกต้องของเอกสำร
ประกอบคำรับรองฯ

ควำมถูกต้องของยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์

ควำมถูกต้องตำมเนื้อหำ

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

1. แผนปฏิบัติรำชกำร
2. เอกสำรประกอบคำรับรอง
กำรปฏบัติรำชกำร ระดับ
มหำวิทยำลัย

1. แผนปฏิบัติรำชกำร

1. รำยชื่อคณะกรรมกำร
2. บันทึกข้อควำมระบบ E-office

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง (รหัส)

สายงานหลัก

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง .....4.......วัน.....1........ ชั่วโมง.......30.......นาที

คำรับรองระดับสำขำวิชำและระดับ
บุคคล

เอกสำรคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรลง
ระดับสำขำวิชำ และระดับบุคคลที่
เผยแพร่

ร้อยละ 100

คำรับรองระดับสำขำวิชำและระดับ
บุคคล

แบบฟอร์ม

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับคณะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร

ผลลัพธ์

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เป้าหมาย

หมายเลขดัชนีวัด

i.j.k

245

WI

กำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำน

กิจกรรมรอง

แจ้งบุคลำกรผูร้ ับผิดชอบตำมคำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรลง
ระดับสำขำวิชำ และระดับบุคคล
โดยกำรเชิญประชุมแจ้งทำง
E-office

จัดทำตำรำงสรุปมอบหมำย
ตัวชีว้ ัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรลงระดับสำขำวิชำ และ
ระดับบุคคล

วิเครำะห์ตัวชีว้ ัดคำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรลงระดับสำขำวิชำ
และระดับบุคคล

จัดทำแบบฟอร์มสรุปผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรของคณะ

จัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรระดับคณะ

จัดทำคำสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนินงำนตำม
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
คณะ

เริ่มต้ น / สิ ้นสุด

Yes

การตัดสินใจ

พิมพ์คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการของคณะ

รวบรวมรายชื่อผู้บริหาร

เริ่มต้น

จนท.ฝ่ายนโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

เผยแพร่คารับรองการปฏิบัติราชการลงระดับ
สาขาวิชา และระดับบุคคล

Yes

Yes

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

No

รองคณบดีฝา่ ยบริหารวางแผนงาน

Yes

Work Intrucion

WI-xx-yy

งาน....พัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบัติราชการ....

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพัน ธ์)

ตารางสรุปมอบหมายตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการลงระดับสาขาวิชา และระดับบุคคล

วิเคราะห์ตัวชี้วัดจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับสาขาวิชาและ

สรุปแบบฟอร์มเอกสารประกอบคา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ

เขียนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
เขียน เป้าประสงค์ สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดของคารับรองฯ ของหน่วยงาน

การปฎิบัติงานทั่วไป

ฝ่าย......แผนงานและประกันคุณภาพ.......

No

No

ลงนามคาสั่ง

คณบดี

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

No

จุดเชื่อมโยง

30

30

30

นาที

การสื่อสาร

กิจกรรมหลัก ...งานการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล ....

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

1

3

4

3

3

ชม.

เวลา

1

1

วัน

แบบฟอร์มสรุปผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับ
คณะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ควำมถูกต้องของคำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรลงระดับ
สำขำวิชำ และระดับบุคคล

บันทึกข้อควำม

ตำรำงสรุปมอบหมำยตัวชีว้ ัด
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรลงระดับสำขำวิชำ
และระดับบุคคล

ควำมถูกต้องของคำรับรอง ตำรำงตัวชีว้ ัดคำรับรองกำร
ระดับสำขำวิชำและระดับ ปฏิบัติรำชกำร
บุคคล

ควำมถูกต้องของเอกสำร
ประกอบคำรับรองฯ

ควำมถูกต้องของยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์

ควำมถูกต้องตำมเนื้อหำ

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรลง ควำมถูกต้องของเอกสำรกำร
ระดับสำขำวิชำ และระดับ
เผยแพร่
บุคคล

เอกสำรประกอบคำรับรอง
กำรปฏบัติรำชกำร ระดับ
มหำวิทยำลัย

1. แผนปฏิบัติรำชกำร
2. เอกสำรประกอบคำรับรอง
กำรปฏบัติรำชกำร ระดับ
มหำวิทยำลัย

1. แผนปฏิบัติรำชกำร
2. เอกสำรประกอบคำรับรอง
กำรปฏบัติรำชกำร ระดับ
มหำวิทยำลัย

1. แผนปฏิบัติรำชกำร

1. รำยชื่อคณะกรรมกำร
2. บันทึกข้อควำมระบบ E-office

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง (รหัส)

สายงานหลัก

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง .....4.......วัน.....1........ ชั่วโมง.......30.......นาที

คำรับรองระดับสำขำวิชำและระดับ
บุคคล

เอกสำรคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรลง
ระดับสำขำวิชำ และระดับบุคคลที่
เผยแพร่

ร้อยละ 100

คำรับรองระดับสำขำวิชำและระดับ
บุคคล

แบบฟอร์ม

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับคณะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร

ผลลัพธ์

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เป้าหมาย

หมายเลขดัชนีวัด

i.j.k

246

WI

กำรจัดทำคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

กิจกรรมรอง

ประชุมชีแ้ จงคู่มือกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

จัดทำคู่มือ ส่วนที่ 3 แนวทำง
และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร ยุทธศำสตร์ที่ 1 ถึง
ยุทธศำสตร์ที่ 8

จัดทำคู่มือ ส่วนที่ 2 กำรติดตำม
และประเมินผล

จัดทำคู่มือ ส่วนที่ 1 กรอบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของคณะ

ศึกษำคู่มือกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร ของมหำวิทยำลัย

เริ่มต้ น / สิ ้นสุด
แบบฟอร์ม

- จัดทาคู่มือ ส่วนที่ 2
- วิธีการติดตามและประเมินผล
- ลักษณะของตัวชี้วัด
- นิยามศัพท์ที่ใช้ในการประเมิน

จัดทาส่วนที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
- หลักการและที่มา
- วัตถุประสงค์
- กรอบการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
- โครงสร้างของคารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ
- รายละเอียดในคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
- กลไกและวิธีการจัดทาคารับรอง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประชุมชี้แจงคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อนามาดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดต่างๆ

Yes

Work Intrucion

WI-xx-yy

ตรวจสอบ

No

รองคณบดีฝา่ ยบริหารวางแผนงาน

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพัน ธ์)

ศึกษาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของมหาวิทยาลัย

เริ่มต้น

จนท.ฝ่ายนโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ

การตัดสินใจ

FM-xx-yy

งาน....พัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบัติราชการ....

- จัดทาคู่มือ ส่วนที่ 3 แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
- ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 13 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ับศิษย์เก่าและชุมชน 4 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของสวนสุนันทา 9 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน
และประเทศชาติ 5 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนา 3 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 7 ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 1 ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 1
ตัวชี้วัด

การปฎิบัติงานทั่วไป

ฝ่าย......แผนงานและประกันคุณภาพ.......

ไม่อนุมัติ/ไม่อนุญาต

คณบดี

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

จุดเชื่อมโยง

นาที

การสื่อสาร

กิจกรรมหลัก ...งานการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล ....

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

3

4

1

4

ชม.

เวลา

5

1

วัน
ควำมถูกต้องของคู่มอื

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

คู่มือกำรประเมินฯ

ควำมถูกต้องขอคู่มือกำร
ประเมินฯ

1.คู่มอื กำรประเมินฯจำกกองนโยบำย ควำมถูกต้องของส่วนที่ 3
และแผนฯ

1.คู่มอื กำรประเมินฯจำกกองนโยบำย ควำมถูกต้องของส่วนที่ 2
และแผนฯ

1.คู่มอื กำรประเมินฯจำกกองนโยบำย ควำมถูกต้องของส่วนที่ 1
และแผนฯ

1. บันทึกข้อควำมระบบ E-office
2. คู่มอื กำรประเมินฯจำกกอง
นโยบำยและแผนฯ

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง (รหัส)

สายงานหลัก

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

- คู่มอื กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร
-รำยงำนกำรประชุม

คู่มอื กำรประเมินฯ ส่วนที่ 3

คู่มอื กำรประเมินฯ ส่วนที่2

คู่มอื กำรประเมินฯ ส่วนที่ 1

ข้อมูล ควำมรู้ คู่มอื กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
มหำวิทยำลัย

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง .....4.......วัน.....1........ ชั่วโมง.......30.......นาที

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

คู่มือกำรประเมินฯ

คู่มอื กำรประเมินฯ ส่วนที่ 3

คู่มอื กำรประเมินฯ ส่วนที่ 2

คู่มอื กำรประเมินฯ ส่วนที่ 1

คู่มอื กำรประเมินฯจำกกองนโยบำยและแผน

หมายเลขดัชนีวัด

i.j.k

247

WI

กำรติดตำม ทบทวน ผลกำรดำเนินงำนของตัวชี้วัด

กิจกรรมรอง

ตรวจสอบควำมถูกต้ องและ
รำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำผลกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรฯ ในแต่ละตัวชี ้วัด
ให้ กับผู้บริ หำรพิจำรณำ ทุก
เดือน

ทำบันทึกติดตำมกำรรำยงำน
ผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรฯทุกเดือน
โดยแนบแบบเก็บข้ อมูล ให้
สอดคล้ องกับกำรรำยงำนผลไป
ยังกองนโยบำยและแผน

เริ่มต้ น / สิ ้นสุด

การตัดสินใจ

จนท.ฝ่ายนโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ

ถูกต้อง

จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิ
ราชการในแต่ละเดือน

ตรวจสอบความถูกต้องของ
การรายงานผลในแต่ละตัวชี้วดั

ถูกต้อง

ทาบันทึกข้อความเพื่อ
ติดตามการรายงานผลจาก
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

การปฎิบัติงานทั่วไป

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

ลงนาม

ถูกต้อง

ตรวจสอบผล
การดาเนินงาน

ไม่ถูกต้อง

ลงนาม

ไม่อนุมัติ/ไม่อนุญาต

คณบดี

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ดาเนินการรายงาน
ผลในแต่ละเดือน

จุดเชื่อมโยง

นาที

การสื่อสาร

กิจกรรมหลัก ...งานการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล ....

อนุมัติ/อนุญาต

ตรวจสอบผล
การดาเนินงาน

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

รองคณบดีฝา่ ยบริหารวางแผนงาน

Work Intrucion

WI-xx-yy

งาน....พัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบัติราชการ....

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพัน ธ์)

ฝ่าย......แผนงานและประกันคุณภาพ.......

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ชม.

เวลา

2

1

วัน

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร

บันทึกข้ อควำม

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง (รหัส)

สายงานหลัก

ควำมถูกต้ อง

ควำมถูกต้ อง

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ควำมถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูล

ควำมถูกต้ องของเนื ้อหำ

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง .....4.......วัน.....1........ ชั่วโมง.......30.......นาที

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรในแต่ละเดือน

บันทึกข้ อควำมที่ถกู ต้ อง

หมายเลขดัชนีวัด

i.j.k

248

WI

กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบตั ิรำชกำรประจำเดือนผ่ำนระบบติดตำม

กิจกรรมรอง

รวบรวมเอกสำรหลักฐำนให้
สอดคล้ องกับรำยงำนผลฯใน
ระบบติดตำม/ประเมินผล ทุก
เดือน

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรฯ
ในระบบกำรติดตำม/
ประเมินผลทุกเดือน

บันทึกข้ อมูลพืน้ ฐำน
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี ้วัด
ในระบบติดตำม/ประเมินผล

เริ่มต้ น / สิ ้นสุด

การตัดสินใจ

ประสานข้อมูลพื้นฐานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จนท.ฝ่ายนโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ

นาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละตัวชี้วัดอัพโหลดขึ้น
ระบบติดตาม / ประเมินผล

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่
กาหนดในระบบ ทุกเดือน

ถูกต้อง

บันทึกตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใน
ระบบติดตาม/ประเมินผล

บันทึกข้อมูลพื้นฐานใน
ระบบติดตาม/
ประเมินผล

รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน

การปฎิบัติงานทั่วไป

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูล

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

รองคณบดีฝา่ ยบริหารวางแผนงาน

Work Intrucion

WI-xx-yy

งาน....พัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบัติราชการ....

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพัน ธ์)

ฝ่าย......แผนงานและประกันคุณภาพ.......

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูลและ
ยืนยันในระบบ

ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ไม่ถูกต้อง

คณบดี

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

ถูกต้อง

ประสานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่
ประกันคุณภาพ

จุดเชื่อมโยง

นาที

การสื่อสาร

กิจกรรมหลัก ...งานการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล ....

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ชม.

เวลา

1

1

3

วัน

รำยงำนผล

ข้ อมูลพื ้นฐำน

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง (รหัส)

สายงานหลัก

ควำมถูกต้ องของข้ อมูล

ควำมถูกต้ อง

ควำมถูกต้ อง

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

เอกสำรหลักฐำน

รำยงำยผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร

ควำมถูกต้ องของเนื ้อหำ

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง .....4.......วัน.....1........ ชั่วโมง.......30.......นาที

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรและเอกสำร
หลักฐำน

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรและเอกสำร
หลักฐำน

ข้ อมูลพื ้นฐำน

หมายเลขดัชนีวัด

i.j.k
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WI

กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบตั ิรำช

ำรปฏิบตั ิรำชกำรรอบ 6 เดือน 12 เดือน

กิจกรรมรอง

ปรับแก้ เล่มรำยงำนผลกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรรอบ 6 เดือนให้
เรี ยบร้ อย และนำส่งกอง
นโยบำยและแผน

นำรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
รอบ 6 เดือน นำเสนอผูบ้ ริหำร
เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง

จัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิ
รำชกำรรอบ 6 เดือน

ประสำนงำนกับหน่วยงำน
เจ้ ำภำพเพื่ อตรวจสอบควำม
ถูกต้ องของกำรรำยงำนและ
เอกสำรหลักฐำนที่สอดคล้ องกัน

เริ่มต้ น / สิ ้นสุด

การตัดสินใจ

จนท.ฝ่ายนโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ

ปรับแก้เล่มตามความเห็นของ
ผู้บริหารให้ถูกต้องและนาส่ง
คณบดีเพื่อลงนาม

ถูกต้อง

นาข้อมูลที่ได้มาจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน

ประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเพื่อการรายงานผล

กรอกข้อมูลพื้นฐานและ
รายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน

นาไฟล์มาดาเนินการปรับแก้ไข
ให้ตรงกับบริบทของหน่วยงาน

แจ้งผลไปยังรองคณบดีและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ดั

การปฎิบัติงานทั่วไป

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

รองคณบดีฝา่ ยบริหารวางแผนงาน

Work Intrucion

WI-xx-yy

งาน....พัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบัติราชการ....

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพัน ธ์)

ฝ่าย......แผนงานและประกันคุณภาพ.......

ลงนาม

ตรวจสอบ
ความถูกต้องและ
ลงนาม

แจ้งผลกลับมายังคณะ

ไม่ถูกต้อง

คณบดี

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

ส่งเล่มรายงายผลการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
รายงานผลที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์ที่กาหนด

กองนโยบายและแผนส่ง
ไฟล์การรายงานผลมายัง
คณะ

นาเข้าการที่
ประชุม
กบม

รายงานผลไปยัง
กองนโยบายและ
แผน

ถูกต้อง

หน่วยงาน
เจ้าภาพ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของ
ข้อมูล

จุดเชื่อมโยง

นาที

การสื่อสาร

กิจกรรมหลัก ...งานการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล ....

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ชม.

เวลา

1

1

7

1

วัน

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง (รหัส)

สายงานหลัก

ควำมถูกต้ องครบถ้ วน

ควำมถูกต้ องครบถ้ วน

ควำมถูกต้ องครบถ้ วน

ควำมถูกต้ องของเอกสำร

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

เอกสำรหลักฐำน

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง .....4.......วัน.....1........ ชั่วโมง.......30.......นาที

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรและเอกสำร
หลักฐำน

หมายเลขดัชนีวัด

i.j.k
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กิจกรรมรอง

ปรับแก้เล่มรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรรอบ 12 เดือนให้
เรียบร้อย และนำส่งกองนโยบำย
และแผน

นำรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
รอบ 12 เดือน นำเสนอผูบ้ ริหำร
เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง

จัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรรอบ 12 เดือน

เริ่มต้ น / สิ ้นสุด

การตัดสินใจ

ปรับแก้เล่มตามความเห็นของ
ผู้บริหารให้ถูกต้องและนาส่ง
คณบดีเพื่อลงนาม

ถูกต้อง

นาข้อมูลที่ได้มาจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการรอบ12 เดือน

ประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเพื่อการรายงานผล

กรอกข้อมูลพื้นฐานและ
รายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

ถูกต้อง

ผู้จดั ทำ....นำงสำวพัณณ์ชติ ำ ธนำพงศ์ศิรภัส……
(ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน)

3.กำหนดให้ 1 คน ทำงำน 230 วัน/ปี

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

ลงนาม

ตรวจสอบความถูก
ต้องและลงนาม

คณบดี

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

10

นาที

(ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ)

ผูค้ วบคุม...นำยศักรินทร์ สำระรักษ์…

รวม

ส่งเล่มรายงายผลการ
ปฏิบัติราชการรอบ 12

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
รายงานผลที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ที่กาหนด

กองนโยบายและแผน
ส่งไฟล์การรายงานผล
มายังคณะ

จุดเชื่อมโยง

การสื่อสาร

กิจกรรมหลัก ...งานการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล ....

2.กำหนดให้ 1 วัน = 7 ชัว่ โมงทำกำร

ไม่ถูกต้อง

รองคณบดีฝา่ ยบริหารวางแผนงาน

Work Intrucion

WI-xx-yy

งาน....พัฒนาระบบ/ประเมินผล ปฏิบัติราชการ....

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพัน ธ์)

ฝ่าย......แผนงานและประกันคุณภาพ.......

จนท.ฝ่ายนโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ

นาไฟล์มาดาเนินการปรับแก้ไข
ให้ตรงกับบริบทของหน่วยงาน

การปฎิบัติงานทั่วไป

หมำยเหตุ 1.กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี

WI

กำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรรอบ 6 เดือน 12 เดือน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

3

ชม.

เวลา

140

1

1

7

วัน

ควำมถูกต้ องครบถ้ วน

ควำมถูกต้ องครบถ้ วน

ควำมถูกต้ องครบถ้ วน

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

(ตำแหน่ง หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี)

ผูอ้ นุมัติ...นำงรวินนั ท์ พระยำน้อย..

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง (รหัส)

สายงานหลัก

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง .....4.......วัน.....1........ ชั่วโมง.......30.......นาที

ร้อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

รายงานผลการปฏิบัติราชการ

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร

หมายเลขดัชนีวัด

i.j.k
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4.3 งานประกันคุณภาพ
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มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน Standard Operating Procedure (SOP)
กิจกรรมหลัก งานประกันคุณภาพ
ชื่อ .............นางสาวศรัณภัสร์....................นามสกุล .............แสงทอง.............................รหัสเอกสาร SOP – FA - PQ - QA - 01
ฝ่าย..........แผนงานและประกันคุณภาพ.................กิจกรรมหลัก......................งานประกันคุณภาพ......................................................
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ…...ศักรินทร์……...นามสกุล...…สาระรักษ์…......ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันที่แก้ไข ...................................................วันประกาศใช้ .................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานประกันคุณภาพ
1.2 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีปฏิบัตงิ านงานประกันคุณภาพ ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกีย่ วข้อง
ซึ่งประกอบ WI-FA-PQ-QA-01, WI-FA-PQ-QA-04, WI-FA-PQ-QA-05, WI-FA-PQ-QA-06, WI-FA-PQ-QA-06, WI-FA-PQ-QA-07
และ WI-FA-PQ-QA-08 ดังนี้
2.1 WI-FA-PQ-QA-01 ประชุมชี้แจง - ติดตามงานประกันคุณภาพ
2.2 WI-FA-PQ-QA-04 การจัดทาคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร - ระดับคณะ
2.3 WI-FA-PQ-QA-05 การจัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR
2.5 WI-FA-PQ-QA-06 การบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA Online
2.6 WI-FA-PQ-QA-07 การรับตรวจการประเมินประจาปีระดับหลักสูตรระดับหน่วยงาน
2.4 WI-FA-PQ-QA-08 การรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ประชุมชี้แจง - ติดตามงานประกันคุณภาพ
3.1.1 ขออนุมัติโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
3.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ หน่วยงาน ประจาปีการศึกษา
3.1.3 ประกาศนโยบายและแผนดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา
3.1.4 จัดเตรียมเอกสารการประชุมชี้แจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ เช่น ตัวบ่งชี้ ฝ่ายที่รับ ผิดชอบ ฯลฯ
3.1.5 จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการของหน่วยงาน
3.1.6 ประชุมชี้แจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ
3.1.7 รวบรวมหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้จากผู้รับชอบ
3.1.8 จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ
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3.2 การจัดทาคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ
3.2.1 ศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัย
3.2.2 จัดทา (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
3.2.3 จัดทา (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
3.2.4 แก้ไข (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/ระดับคณะ ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
3.2.5 เผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/ระดับคณะผ่านช่องทางต่าง ๆ
3.2.6 จัดอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหลักสูตรวิชาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3.2.7 ให้คาปรึกษา/แนะนาการดาเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาแก่หลักสูตรวิชาและผู้เกี่ยวข้อง
3.3 การจัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR
3.3.1 ศึกษาแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองเพื่อแบ่งให้ผู้รับผิดชอบ
3.3.2 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อเขียนรายงานการประเมินตนเอง ในแต่ละเดือน
3.3.3 ประชุมผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อพิจารณาการเขียนรายงานฯ
3.3.4 ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองตามผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
3.3.5 จัดทา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน
3.3.6 แก้ไข (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
3.3.7 จัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง ฉบับสมบูรณ์
3.4 การบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA Online
3.4.1 เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ CHE QA Online
3.4.2 เพิ่ม/แก้ไขผู้ใช้งานระดับคณะ และกาหนดตัวบ่งชี้ในการประเมิน
3.4.3 สแกนเอกสาร/หลักฐานที่ได้รวบรวมไว้ตามตัวบ่งชี้ พร้อมใส่รหัสหลักฐาน 1 วัน ต่อ 1 หลักสูตร
3.4.4 ใส่ข้อมูลพื้นฐาน และผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีล้ งในระบบ
3.4.5 แนบไฟล์หลักฐานในระบบ
3.4.6 จัดทาข้อมูลพื้นฐาน Common data set
3.4.7 นาข้อมูลพื้นฐาน CDS เข้าระบบ
3.4.8 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ
3.4.9 ประสานงานกับคณะกรรมการฯในการประเมินในระบบ
3.5 งานการรับตรวจการประเมินประจาปี/ระดับหลักสูตร/ระดับหน่วยงาน
3.5.1 จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของคณะ
3.5.2 จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับคณะ
3.5.3 จัดทาแบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของคณะ
3.5.4 วิเคราะห์ตัวชี้วดั คารับรองการปฏิบตั ิราชการลงระดับสาขาวิชาและระดับบุคคล
3.5.5 จัดทาตารางสรุปมอบหมายตัวชี้วดั ตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการลงระดับสาขาวิชาและระดับบุคคล
3.5.6 แจ้งบุคลากรผู้รับผิดชอบตามคารับรองการปฏิบัติราชการลงระดับสาขาวิชาและระดับบุคคล
โดยการเชิญประชุมแจ้งทาง E-office
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3.6 การรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
3.6.1 ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองให้ตรงตามผลการประเมินจากคณะกรรมการ
3.6.2 นารายงานการประเมินตนเองมาปรับปรุงเป็น (ร่าง) รายงานประจาปีฯ
3.6.3 แก้ไข (ร่าง) รายงานประจาปีฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
3.6.4 ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและข้อความ
3.6.5 จัดทาเล่มรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง
3.6.6 จัดส่งเล่มรายงานประจาปีฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องและกองนโยบายและแผน
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง/รายละเอียด)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ............10................. หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 30 นาที/ 1 ชั่วโมง / 84 วัน
7. แบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ จานวน ............5............................

ลงนาม....นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง......
ลงนาม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์...
ลงนาม...นางรวินันท์ พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) (ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

WI

ประชุ มชีแ้ จงติดตามงานประกันคุณภาพ1

กิจกรรมรอง

จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ

รวบรวมหลักฐานประกอบตัวบ่งชี ้จากผู้รับชอบ

ประชุมชี ้แจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ

จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการของหน่วยงาน

จัดเตรียมเอกสารการประชุมชี ้แจง/ติดตามงานประกัน
คุณภาพ เช่น ตัวบ่งชี ้ ฝ่ ายที่รับผิดชอบ ฯลฯ

ประกาศนโยบายและแผนดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจาปี การศึกษา

แต่งตังคณะกรรมการประกั
้
นคุณภาพ หน่วยงาน
ประจาปี การศึกษา

จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ

รวบรวมหลักฐานประกอบตัวบ่งชีจ้ าก
ผู้รับชอบ

ประชุมชี้แจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ

จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการของ
หน่วยงาน

จัดเตรียมเอกสารการประชุมชี้แจง/ติดตามงาน
ประกันคุณภาพ เช่น ตัวบ่งชี้ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฯลฯ

ประกาศนโยบายและแผน
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา
ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
หน่วยงาน ประจาปีการศึกษา

หัวหน้ าสานักงานคณบดี

แบบฟอร์ ม

ตรวจสอบ

การตัดสินใจ

ขออนุมัติโครงการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพ

เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายประกันคุณภาพ

ผู้ปฏิบตั ิงาน

การปฎิบตั ิงานทั่วไป

ขออนุมตั ิโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

FM-xx-yy

ฝ่าย.....แผนงานและประกัน คุ ณภาพ........

ตรวจสอบและลงนาม

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

คู่มือปฏิบตั ิงาน

QM-xx-yy

ลงนาม

ตรวจสอบ

ลงนาม

ลงนาม

คณบดี

จุดเชื่อมโยง

กองนโยบายและแผนงาน

การสื่อสาร

20

30

40

นาที

1

3

3

2

3

ชม.

เวลา
วัน

สายงานหลัก

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

บันทึกข้อความ

รายละเอียดตัวบ่งชี้

ประกาศนโยบาย

บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง (รหัส)

กิจกรรมหลัก …….งานประกัน คุ ณภาพการศึกษา .... ระยะเวลาที่ ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ......84....วัน …1....... ชัว่ โมง....30....นาที

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

Work Intrucion

WI-xx-yy

งาน...ประกัน คุณภาพ....

คู่มือการปฏิ บัติงาน Work Instructions (WI)

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

สรุปรายงานการประชุม

หลักฐานประกอบตัวบ่งชี้

บันทึกข้อความ

ประกาศ/นโยบาย

รายชื่อกรรมการ

โครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เป้าหมาย

สรุปรายงานการประชุม

หลักฐานประกอบตัวบ่งชี้

บันทึกข้อความ

ประกาศ/นโยบาย

รายชื่อกรรมการ

โครงการ

ผลลัพธ์

หมายเลขดัชนีวัด

i.j.k
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การจัดทาเล่ มรายงานการประเมินตนเอง SAR

การจัดทาคู่มือเกณฑ์ การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร - ระดับคณ

WI

แก้ไข (ร่ำง) คูม่ ื อกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับหลักสู ตร/ระดับคณะ ตำม
ข้อเสนอแนะของผู บ้ ริ หำร

แก้ ไข (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร/ระดับคณะ ตามข้ อเสนอแนะของผู้บริ หาร

ปรับปรุ งรำยงำนกำรประเมิ นตนเองตำมผล
กำรดำเนนงำนเมื่อสิ้ นสุ ดปี กำรศึกษำ

จัดทำ (ร่ำง) รำยงำนกำรประเมิ นตนเอง
ของหน่วยงำน

จัดทา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน

ประชุมผู ร้ ับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อ
พิจำรณำกำรเขียนรำยงำน

รวบรวมข ้อมูลผลการดาเนินงานใน
แต่ละตัวบ่งช ี้ เพือ
่ เขียนรายงาน
การประเมินตนเองในแต่ละเดือน

ศึกษาแบบฟอร์มรายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อแบ่งให้ผู้รับผิดชอบ

ให้คำปรึ กษำ/แนะนำกำรดำเนินกำรตำม
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก ่
หลักสู ตรวิชำและผู เ้ กีย่ วข้อง

จัดอบรมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำให้กบั หลักสู ตรวิชำและบุคลำกร
ที่เกีย่ วข้อง

ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองตามผลการดาเนน
งานเมื่อสิ ้นสุดปี การศึกษา

ประชุมผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี ้เพื่อพิจารณาการ
เขียนรายงาน

รวบรวมข้ อมูลผลการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี ้ เพื่อ
เขียนรายงานการประเมินตนเองในแต่ละเดือน

ศึกษาแบบฟอร์ มรายงานการประเมินตนเอง เพื่อแบ่ง
ให้ ผ้ รู ับผิดชอบ

ให้ คาปรึกษา/แนะนาการดาเนินการตามเกณฑ์ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่หลักสูตรวิชาและ
ผู้เกี่ยวข้ อง

จัดอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาให้ กบั
หลักสูตรวิชาและบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง

เผยแพร่คมู ่ ื อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับหลักสู ตร/ระดับคณะ ผ่ำนช ่องทำง
ต่ำง ๆ

จัดทำ (ร่ำง) คูม่ ื อกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับคณะ)

จัดทา (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะ

เผยแพร่ค่มู ือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร/ระดับคณะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ

จัดทำ (ร่ำง) คูม่ ื อกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับหลักสู ตร

จัดทา (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร

ศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ ของ
มหาวิทยาลัย

เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายประกันคุณภาพ

ผู้ปฏิบตั ิงาน

ศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร/ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมรอง

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

หัวหน้ าสานักงานคณบดี

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

คณบดี

กองนโยบายและแผนงาน
นาที

2

4

3

2

1

1

3

5

ชม.

เวลา

5

1

1

1

วัน

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง

เอกสารประกอบการ
ประชุม

ข้อมูล

แบบฟอร์ม

คู่มอื ประกันคุณภาพ

ร่างคู่มอื

ร่างคู่มอื

คู่มอื ประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย

เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง (รหัส)

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

จุดควบคุม (control item)

(ร่าง) รายงานการประเมิน
ตนเอง

(ร่าง) รายงานการประเมิน
ตนเอง

ช้อมูล

รายงานการประเมินตนเองที่
เป็นปัจจุบนั

ร้อยละ 100

แบบฟอร์มการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเองที่
เป็นปัจจุบนั

ช้อมูล

แบบฟอร์มการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง

ทาให้เกิดความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ทาให้เกิดความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน

เผยแพร่คู่มอื ผ่านช่องทางต่าง ๆ

ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รบั
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประกันคุณภาพ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

คู่มอื การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

(ร่าง) คู่มอื ระดับคณะ

ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รบั
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประกันคุณภาพ

เผยแพร่คู่มอื ผ่านช่องทางต่าง ๆ

คู่มอื การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

(ร่าง) คู่มอื ระดับคณะ

(ร่าง) คู่มอื ระดับหลักสูตร

(ร่าง) คู่มอื ระดับหลักสูตร

ผลลัพธ์
ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทา
คู่มอื

เป้าหมาย

ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทา
คู่มอื

ตัวชี้วัด (kpi)
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การจัดทาเล่ มรายงานการปร

การบันทึกข้ อมูลลงระบบ CHE QA Online

WI

ประสานงานกับคณะกรรมการฯ ในการประเมิน
ในระบบ

ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลในระบบ

นาข้ อมูลพื ้นฐาน CDS เข้ าระบบ

จัดทาข้ อมูลพื ้นฐาน Common data set

แนบไฟล์หลักฐานในระบบ

ใส่ข้อมูลพื ้นฐาน และผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี ้ลงในระบบ

สแกนเอกสาร/หลักฐานทีไ่ ด้ รวบรวมไว้ ตามตัว
บ่งชี ้ พร้ อมใส่รหัสหลักฐาน (1 วัน ต่อ 1
หลักสูตร)

เพิม่ /แก้ ไข ผู้ใช้ งานระดับคณะ และกาหนดตัว
บ่งชี ้ในการประเมิน

อบรมการใช้ ระบบ CHE AQ Online

จัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง ฉบับสมบูรณ์

ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรเพือ่
ประเมิ นในระบบ

ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมู ลในระบบ

นำข้อมู ลพื้นฐำน CDS เข้ำระบบ

จัดทำข้อมู ลพื้นฐำน Common data set

แนบไฟล์หลักฐำนในระบบ

ใส่ขอ้ มู ลพื้นฐำน และผลกำรดำเนิน งำน
ตำมตัวบ่งชี้ลงในระบบ)

สแกนเอกสำร/หลักฐำนที่ได้รวบรวมไว้
ตำมตัวบ่งชี้ พร้อมใส่รหัสหลักฐำน (1 วัน
ต่อ 1 หลักสู ตร)

เพิ่ม/แก้ไข ผู ใ้ ช้งำนระดับคณะ และ
กำหนดตัวบ่งชี้ในกำรประเมิ น

อบรมกำรใช้ระบบ CHE QA
Online

จัดทำเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ฉบับสมบูรณ์

แก้ไข (ร่ำง) รำยงำนกำรประเมินตนเอง
ตำมข้อเสนอแนะของผู บ้ ริ หำร

เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายประกันคุณภาพ

ผู้ปฏิบตั ิงาน

แก้ ไข (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองตาม
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหาร

กิจกรรมรอง

ตรวจสอบ

หัวหน้ าสานักงานคณบดี

ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้อง

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

คณบดี

ถูกต ้อง

ไม่ถก
ู ต ้อง

ตรวจสอ

รับทราบ

กองนโยบายและแผนงาน

30

นาที

1

1

3

ชม.

เวลา

1

1

1

3

1

1

1

วัน

ข้อมูล CSD

ข้อมูล CSD

หลักฐาน

หลักฐาน

เล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง

เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง (รหัส)

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

จุดควบคุม (control item)

ผลการประเมินในระบ

ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง

ข้อมูลในระบบ

ข้อมูล

หลักฐานในระบบ

ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้ใช้งาน

ความรู้ความเข้าใจ

เล่มรายงานการประเมิน
ตนเองฉบับสมบูรณ์

ตัวชี้วัด (kpi)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เป้าหมาย

ผลการประเมินในระบ

ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง

ข้อมูลในระบบ

ข้อมูล

หลักฐานในระบบ

ข้อมูล

หลักฐาน

ผู้ใช้งาน

ความรู้ความเข้าใจ

เล่มรายงานการประเมิน
ตนเองฉบับสมบูรณ์

ผลลัพธ์
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งานการรับตรวจการประเมินประจาปี /ระดับหลักสูตร/ระดับหน่วยงาน

WI

รวบรวมแฟ้มเอกสารหลักฐาน ระดับ
หลักสูตร

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจ
ประเมินฯระดับหลักสูตร และระดับ
หน่วยงาน

เขียนโครงการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพฯ ระดับหลักสูตร และระดับ
หน่วยงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร และ
ระดับหน่วยงาน

รวบรวมแฟ้มเอกสารหลักฐาน ระดับ
หลักสูตร

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจ
ประเมินฯระดับหลักสูตร และระดับ
หน่วยงาน

เขียนโครงการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพฯ ระดับหลักสูตร และระดับ
หน่วยงาน

Yes

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร และ
ระดับหน่วยงาน

ติดต่อประสานงานคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ระดับหลักสูตร และระดับ
หน่วยงาน

รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ระดับหลักสูตร และระดับ
หน่วยงาน

เริ่มต้น

เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายประกันคุณภาพ

ผู้ปฏิบตั ิงาน

ติดต่อประสานงานคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ระดับหลักสูตร และระดับ
หน่วยงาน

กิจกรรมรอง

No

หัวหน้ าสานักงานคณบดี

Yes

ตรวจสอบ/

ตรวจสอบ

No

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

ลงนาม

ลงนามเอกสาร

คณบดี

กองนโยบายและแผนงาน

50

30

30

นาที

3

1

1

3

ชม.

เวลา

1

วัน

ความถูกต้องของ
โครงการฯ

ความถูกต้องของคาสั่ง

ความถูกต้องของรายชื่อ

จุดควบคุม (control item)

1. เอกสารหลักฐาน
ระดับหลักสูตร

รายงานการประชุม
เตรียมความพร้อม

โครงการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพฯ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน

รายชื่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

ความถูกต้องของหลักฐาน เอกสารหลักฐานระดับ
หลักสูตร

1. เอกสารการประชุม ความถูกต้องของการรับ
2. โครงการตรวจ
การตรวจฯ
ประเมินการประกัน
คุณภาพฯ

1. โครงการตรวจ
ประเมินการประกัน
คุณภาพฯ

1. คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน

1. รายชื่อคณะกรรมการ

เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง (รหัส)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เป้าหมาย

เอกสารหลักฐานระดับ
หลักสูตร

รายงานการประชุม
เตรียมความพร้อม

โครงการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพฯ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน

รายชื่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ

ผลลัพธ์
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งานการรั

ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและ
ข้อความ

ตรวจสอบความถูกต้ องของรูปแบบและข้ อความ

จัดส่งเล่มรายงานประจาปี ฯ ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องและกอง
นโยบายและแผน

ผู้จดั ทา....นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง....

(ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชัว่ โมงทาการ

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

จัดส่งเล่มรายงานประจาปีฯ ให้
ผู้เกี่ยวข้องและกองนโยบายและแผน

จัดทาเล่มรายงานประจาปีที่เป็น

แก้ไข (ร่าง) รายงานประจาปีฯ ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

แก้ ไข (ร่าง) รายงานประจาปี ฯ ตามข้ อเสนอแนะของ
ผู้บริ หาร

จัดทาเล่มรายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมิน
ตนเอง

นารายงานการประเมินตนเองมา
ปรับปรุงเป็น (ร่าง) รายงานประจาปีฯ

ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง
ให้ตรงตามผลการประเมินจาก
คณะกรรมการ

รับการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพฯ ระดับหน่วยงาน

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพฯ
ระดับหลักสูตร

นารายงานการประเมินตนเองมาปรับปรุงเป็ น (ร่าง)
รายงานประจาปี ฯ

ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองให้ ตรงตามผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพฯ
ระดับหน่วยงาน

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพฯ
ระดับหลักสูตร

ดังนี้
- องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิตจานวน 6 ตัวบ่งชี้
- องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จานวน 3 ตัวบ่งชี้
- องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จานวน 1 ตัวบ่งชี้
- องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จานวน 1 ตัวบ่งชี้
- องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จานวน 2 ตัวบ่งชี้

จัดแฟ้มเอกสารหลักฐาน ระดับหน่วยงาน 5 องค์ประกอบ

เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายประกันคุณภาพ

ผู้ปฏิบตั ิงาน

จัดแฟ้มเอกสารหลักฐาน 5 องค์ประกอบ
ระดับหน่วยงาน

กิจกรรมรอง

หมายเหตุ 1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

การรายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

WI

รวม

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

หัวหน้ าสานักงานคณบดี

รับทราบ

ตรวจสอบ

ผูค้ วบคุม...นายศักรินทร์ สาระรักษ์…

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

พิจารณา

คณบดี

(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)

ตรวจสอบ

พิจารณา

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

30

30

30

นาที

6

2

2

4

ชม.

(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี )

ผูอ้ นุมัติ...นางรวินันท์ พระยาน้อย..

กองนโยบายและแผนงาน

เวลา

1

1

1

2

5

วัน

เล่มรายงานประจาปี

ร่างรายงานประจาปี

รายงานการประเมินตนเอง

1. รายงานการ
ประเมินตนเอง
2. เอกสารหลักฐาน

1. รายงานการ
ประเมินตนเอง
2. เอกสารหลักฐาน

1. เอกสารหลักฐาน
ระดับหน่วยงาน

เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง (รหัส)

ตัวชี้วัด (kpi)

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของ
ข้อมูล

ความถูกต้องของผลการ
ตรวจรับประเมิน

ความถูกต้องของผลการ
ตรวจรับประเมิน

ตัวชีว้ ดั (KQI)
ฐานข้อมูล

รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงาน
การประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับปรับปรุง

1. รายงานการประเมิน
ตนเอง
2. เอกสารหลักฐาน

1. รายงานการประเมิน
ตนเอง
2. เอกสารหลักฐาน

ความถูกต้องของหลักฐาน เอกสารหลักฐานระดับ
หน่วยงาน

จุดควบคุม (control item)

1. รายงานการประเมิน
ตนเอง
2. เอกสารหลักฐาน

เอกสารหลักฐานระดับ
หน่วยงาน

ผลลัพธ์

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงาน
การประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับปรับปรุง

ร้อยละ 100 1. รายงานการประเมิน
ตนเอง
2. เอกสารหลักฐาน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เป้าหมาย
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ภาคผนวก ก. แบบฟอร์ม

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน ENG

รหัสฝ่าย ENG

รหัสหน่วยงาน ENG

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน

ชื่อ .............................................................................. นามสกุล ..........................................................................................................................รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝ่าย .............................................................................งาน ..................................................................................................................................สรุปมีกิจกรรมหลัก ............................... กิจกรรม
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .................................................................. นามสกุล ...............................................................................................ตาแหน่ง ..............................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 ..........................................................................................................................................................................................
1.2 ..........................................................................................................................................................................................
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
กิจกรรมรอง
รายละเอียดกิจกรรม
สัดส่วน
กิจกรรมหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1
2.1.1
2.1.2
รวม
2.2
2.2.1
2.2.2
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
เรื่องที่ต้องติดต่อ
ความถี่
3.1
3.2

งาน …………………………………………………………………

1.ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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ลงนาม .................................................................
ตาแหน่ง ................................................................
ผู้จัดทา

ลงนาม .....................................................................
ตาแหน่ง ................................................................
ผู้ควบคุม

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน

4.1 คุณวุฒิการศึกษา
4.2 ประสบการณ์ทางาน

ลงนาม ......................................................................
ตาแหน่ง .....................................................................
ผู้อนุมัติ
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2.แบบฟอร์มสรุปภาระงาน Job Description (JD)
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ ....................................................................... นามสกุล ..............................................................................................
ฝ่าย .................................................................... ตาแหน่ง ................................................................................................
หน่วยงาน ...........................................................................................................................................................................
มีภาระงานทีป่ ฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งาน ................................................................................
1.1 กิจกรรมหลัก ......................................................................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
1.2 กิจกรรมหลัก .......................................................................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
2. งาน ................................................................................
2.1 กิจกรรมหลัก ........................................................................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
2.2 กิจกรรมหลัก .......................................................................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
3. งาน ................................................................................
3.1 กิจกรรมหลัก .......................................................................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
3.2 กิจกรรมหลัก .....................................................................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน .......... นาที/ ......... ชั่วโมง/ .......... วัน
เอกสารที่ตอ้ งแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
ลงนาม .............................................
ตาแหน่ง .........................................
ผู้จัดทา

ลงนาม .................................................
ตาแหน่ง .................................................
ผู้ควบคุม

ลงนาม ...................................................
ตาแหน่ง ................................................
ผู้อนุมัติ
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3. แบบฟอร์มสรุปภาระงาน/กรอบอัตรากาลัง
หน่วยงาน ..................................................................................................
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

1. ฝ่าย.................................
1
2
3
4
5
6
รวมภาระงาน
2. ฝ่าย.................................
1
2
3
รวมภาระงาน
3. ฝ่าย.................................
1
2
3
รวมภาระงาน
รวมภาระงานทั้งหมด
สรุป ภาระงานทัง้ หมด
คน
จะได้กรอบอัตรากาลัง = คน
หมายเหตุ : 1 อัตรา = 230 วัน / ปี

ลงชื่อ(ตัวบรรจง) .............................................................
ผู้อานวยการ

ระยะเวลาที่ใช้ (ปี)
นาที ชั่วโมง วัน

หน่วยงาน

ตาแหน่ง

ระดับ

บุคลากรที่
พึงมี
พนักงาน
ข้าราชการ ประจา

พนักงาน
ชั่วคราว

พนักงาน
ราชการ

บุคลากรในปัจจุบัน
ลูกจ้างประจา

หน่วยงาน ……………………………………………………………………………

4. ตารางสรุปการกาหนดกรอบอัตรากาลังและตาแหน่งเพิ่มใหม่ ประจาปีงบประมาณ ……………………….

รวม

เพิ่ม

ลด

2559 2560 2561

เพิ่มในปี
2562

ตาแหน่งเพิ่มใหม่ 2559-2562
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กิจกรรมหลัก .........................................................

งาน ENG

รหัสฝ่าย ENG

กระบวนการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)

กิจกรรม
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Work Instructions (WI)
รหัสหน่วยงาน ENG

5. แบบฟอร์มกระบวนการปฏิบต
ั ิงาน

ชื่อ ................................................... นามสกุล .............................................. รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .............................................................. กิจกรรมหลัก ................................................................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ...................................... นามสกุล .................................... ตาแหน่ง ....................................
แก้ไขครั้งที่ ........................................... วันที่แก้ไข ................................................. วันประกาศใช้ .....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 ..................................................................................................................................
1.2 ..................................................................................................................................
2. ขอบเขตงาน
2.1 ..................................................................................................................................
2.2 ..................................................................................................................................
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ..................................................................................................................................
3.2 ..................................................................................................................................
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................
ลงนาม ...............................................
ตาแหน่ง ...........................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง .....................................................
ผู้ควบคุม

ลงนาม ...................................
ตาแหน่ง ................................
ผู้อนุมัติ

SOP ..................................................................

ชื่อ ........................................................ นามสกุล .................................................. รหัสเอกสาร SOP - _ _ - _ _ - _ _
ฝ่าย .........................................................................งาน .......................................................................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ........................................ นามสกุล ....................................... ตาแหน่ง ...............................
แก้ไขครั้งที่ ................................................. วันที่แก้ไข ................................................. วันประกาศใช้ ..............................
1. วัตถุประสงค์
1.1 ..................................................................................................................................
1.2 ..................................................................................................................................
2. ขอบเขตงาน
2.1 ..................................................................................................................................
2.2 ..................................................................................................................................
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้นๆ
3.1 ................................................................................................................................................................................
3.2 .................................................................................................................................................................................
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................
ลงนาม .................................................. ลงนาม ..................................................... ลงนาม ...........................................
ตาแหน่ง ............................................. ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง ........................................
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

งาน ENG

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน Standard Operating Procedure (SOP)

รหัสหน่วยงาน ENG

6.แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน Standard Operating Procedure (SOP)

รหัสฝ่าย ENG
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ภาคผนวก ข. คณะผู้จัดทา
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คณะผู้จัดทาภาระงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นายศักรินทร์ สาระรักษ์
นางสาวพัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัส
นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง
นายอนันต์ พุกพูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา

ขอขอบคุณ
คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน และหัวหน้าสานักงานทีใ่ ห้การสนับสนุน
ในการทาเล่มภาระงาน ฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพ ณ ทีน่ ้ ี

