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กรอบภาระงาน
และกรอบอัตรากาลัง
ประจาปี งบประมาณ 2559-2562
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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สารคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใต้การกากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ดาเนินการตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลั ย มีภ ารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนและตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ บุคลากรสายสนับสนุนเป็นส่วนสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
สนองตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้สามารถทัดเทียมกับหน่วยงานอื่นและสามารถแข่งขัน
มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกับ
ภารกิ จ ในปั จ จุ บั น โดยการจั ด ตั้ งคณะกรรมการปฏิ รูป ระบบการบริห ารงานบุ ค คล เพื่ อ ก าหนดโครงสร้า งตาม
ภาระหน้าที่ความรับผิดขอบ ทาการวิ เคราะห์ภาระงานเพื่อกาหนดตาแหน่ง ให้สอดคล้องกับพันธกิจ เพื่อกาหนดเป็น
กรอบอัตรากาลั งของหน่ ว ยงาน เพื่อให้ เกิดความชัดเจน และมีความเสมอภาคในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุ ก
หน่วยงานและเป็นมาตรฐานในการจัดทากรอบอัตรากาลังของหน่วยงานต่อไปในอนาคต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
บุคลากรสายสนับสนุนได้มีส่วนร่วมในการกาหนดของข่ายงานในแต่ละตาแหน่ง และร่วมกันกาหนดรายละเอียดต่างๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการจัดทากรอบอัตรากาลัง ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติจริง
ทั้งนี้ ข้อมูลในการจัดทากรอบอัตรากาลั งดังกล่าวถึงแม้จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควรแต่ก็ส ามารถที่จะใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินการจัดทากรอบโครงสร้างของหน่วยงานได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดทา
กรอบอัตรากาลังในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
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คานา
สืบเนืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงการพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นในการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ กระบวนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เห็นถึงความจาเป็นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงาน
และขั้น ตอนการปฏิ บั ติงาน ของฝ่ ายบริการการศึกษา มาจัดทาเป็นเล่มคู่มือ ภาระงานกรอบภาระงานและกรอบ
อัตรากาลัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและอ้างอิงได้ เพื่อเอื้ออานวยในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว ทาให้สามารถจัดการภาระงาน บริหารงานและบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ ผู้จัดทา ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริห ารและบุคลากรภายในคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ทุกท่านทีสนับสนุนการดาเนินการจัดทาคู่มือ ภาระงานกรอบภาระงานและกรอบอัตรากาลัง ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559-2562 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่าย
บริหารงานทั่วไปและหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะใช้คู่มือ เล่มนี้นาไปใช้ในการปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คณะศิลปกรรมศาสตร์
31 พฤษภาคม 2559
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ส่วนที่ 1 ประวัติคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยา
ลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีการพัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30 ปี เริ่มตั้ งแต่ พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 พ.ศ.2516 - 2542 ตั้งแต่เป็นภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา/สถาบันราชภัฏ (ชื่อสถาบันในขณะนั้น)
ช่วงที่ 2 พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน ตั้งแต่เริ่มโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ จนถึงมีสถานภาพเป็นคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามกฎกระทรวงในปัจจุบัน
ช่วงที่ 1 พ.ศ.2516 - 2542 เริ่มจากการพัฒนาเป็นภาควิชา ดังนี้
ภาควิชานาฏศิลป์ในอดีตรวมเป็นภาควิชาเดียวกันกับภาควิชาดนตรีใช้ชื่ อว่า ภาควิชาดนตรีและนาฏศิลป์
จนกระทั่งปี พ.ศ.2516 ภาควิชานาฏศิลป์จึงได้รับอนุมัติจากกรมการฝึกหัดครูให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ ขึ้นเป็นแห่งแรกจากวิทยาลัยครูทั้งหมด 36 แห่ง ในขณะนั้น ปี
พ.ศ.2519 ได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตโดยเปิดสอนวิชาเอกนาฏศิลป์ในระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย และในปี พ.ศ.2524 ได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกนาฏศิลป์และการละครขึ้นอีกสาขา
หนึ่ง
ภาควิชาดนตรี ในอดีตร่วมเป็นภาควิชาเดียวกันกับภาควิชานาฏศิลป์ ใช้ชื่อว่า ภาควิชาดนตรีและนาฏศิลป์
ได้เปิดสอนรายวิชาสังคีตนิยมเป็นวิชาพื้นฐานสาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น (ป.กศ.
ต้น) เรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ.2520 ได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นภาควิชาขึ้นเพื่อบริหารจัดการได้ตรงกับความต้องการของ
สาขาวิช า ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้พั ฒ นาหลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิช าการศึกษาชั้นสู ง (ป.กศ.สู ง) และ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) และในปี พ.ศ.2530 ภาควิชาดนตรีได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4
ปี) วิชาเอกดนตรีศึกษาเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
ภาควิชาศิลปะ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิ ลปศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเพื่อผลิตครูศิลปะ จนในปี พ.ศ.2520 ได้เพิ่มวิชาเอกด้านภาพ
พิมพ์ขึ้นพร้อมกับการพัฒ นาหลักสูตรสายการออกแบบตามความต้องการของวิชาชีพ และต่อมาในปี พ.ศ.253 2
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ภาควิชาศิลปะได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตขึ้นใหม่ ประกอบด้วยสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และ
สาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์
แม้ว่าในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติรวมวิทยาลัยครูทั่วประเทศเป็น “สถาบันราชภัฏ” ภาควิชาศิลปะ
ภาควิชาดนตรี และภาควิชานาฏศิลป์ (รวมสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร) ก็ยังคงสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เรื่อยมา หากแต่ในปี พ.ศ.2542 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายในจาก “ภาควิชา”
เป็น “โปรแกรมวิชา” ได้แก่ โปรแกรมวิชาศิลปะ โปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ และ โปรแกรมวิชา
นาฏศิลป์และการละคร
ช่วงที่ 2 พ.ศ.2542- ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสมัยนั้น มีความคิด
ที่จะรวมความโดดเด่นทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร ที่มีอยู่ในรั้วสวนสุนันทา และพั ฒนาให้เข้มแข็ง
เพื่อเป็นผู้นาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้น ในปี
พ.ศ. 2542 โดยแยกกลุ่มวิชาศิลปะทั้งหมดออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาได้แบ่งการบริหาร
ทางวิชาการออกเป็น 3 โปรแกรมวิชาประกอบด้วยโปรแกรมวิชาศิลปะ โปรแกรมวิชาดนตรี และโปรแกรมวิชา
นาฏศิลป์ (โดยรวมกับกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร) พร้อมทั้งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในตาแหน่งคณบดี
ในปี พ.ศ.2543 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผดุง ศิริรัตน์ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วางแผน
และนโยบายเพื่อการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุชาติ สุทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช กงกะนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ ภู่อารีย์ ร่วมกันสนับสนุน
และพัฒนาหลักสูตรใหม่ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ จานวน 4 สาขาวิชาในเบื้องต้น คือ สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาการออกแบบหัตถศิลป์ และสาขาจิตรกรรม เปิดสอนในปี
พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยได้รับปริญญาบัตรทางด้านศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตขึ้นเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
การจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้อย่างดียิ่ง โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่าง
ดียิ่งจากอดีตอธิการบดีและรองอธิการบดี รวมทั้งบุคคลต่างๆ อีกหลายท่าน เช่น อธิการกลาย กร ะจายวงศ์
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พานิชกุล อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด รอง
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพล รองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เทือกทอง ฯลฯ
จากการดาเนินการมาโดยตลอดนั้น วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548 ได้มีการประกาศจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ใน
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ราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อย คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงได้ถือกาเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา และเป็นคณะเดียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 41 แห่งทั่วประเทศ ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. 2548 - 2551 รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ในปี พ.ศ.2552 -ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง ดารงตาแหน่งคณบดี คณะศิลปกรรม
ศาสตร์
ในด้านอาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 58 เป็นอาคารเรียนขนาด 5 ชั้น ใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างประมาณ 130 ล้านบาท ซึ่งทาการก่อสร้างในสมัยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด และ
เสร็จสิ้นในสมัยรองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่า
ติดกาแพงแดง ด้านถนนราชวิถี โดยมีสถาปัตยกรรมทรงไทยประยุกต์ 7 ชั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มอาคารเดิมที่เคย
เป็ นพระตาหนั ก และเรือนเดิม ซึ่งได้บู รณะไว้สาหรับเป็นแหล่งรวมข้อมูลศิล ปะกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งด้านคีตศิล ป์
ทัศนศิล ป์ และนาฏศิล ป์ ป ระกอบด้ว ย อาคารจุฑารัตนาภรณ์ (อาคาร 45) พระตาหนั กของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านดนตรี, อาคารอาทรทิพย์นิวาส (อาคาร 46) พระตาหนักของพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะ และอาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ (อาคาร 51)
เรือนของเจ้าจอมเอื้อน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านนาฏศิลป์ โดยสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานนามอาคาร และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระ
นามาชภิไธย มวก.ประดิษฐาน ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยพระราชทานนามอาคารว่า “อาคาร
60 พรรษามหาวชิราลงกรณ”
ในปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์มีหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้
1. สาขาวิชาจิตรกรรม
2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
3. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
4. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
5. สาขาวิชาดนตรี
6. สาขาศิลปะการแสดง
- วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย
- วิชาเอกศิลปะการละคร
นับตั้งแต่ก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี รวมถึงกิจกรรมต่างๆ
และการดาเนินการส่งเสริมการเรียนการสอนของทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเรื่อยมา ทั้งนี้บุคลากร
จะต้องความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ โดยคณะศิลปกรรมศาสตรืได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดคู่มือกรอบ
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ภาระงานและกรอบอัตรากาลัง ได้คานึงถึงการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึง ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ การดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานสายสนับสนุนการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีส่วนสนับสนุน
ในการจัดการศึกษาให้เป็นไปได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีภาระงานและ
บทบาทหน้าที่ ให้นักศึกษา อาจารย์ และคณะฯ เป็นไปด้วยดีตลอดมา
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ส่วนที่ 2 โครงสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์
มีโครงสร้างการบริหาร คือ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี
คณะกรรมการประจาคณะคณะศิลปกรรมศาสตร์ สนับสนุนในการบริหาร สายการบังคับบัญชาลาดับรองลงมาเป็นรอง
คณบดีฝ่ายต่างๆ ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ลาดับรองลงมาอีก คือ หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าสานักงานคณบดี
โดยในที่นี้ พิจารณาตามสายบังคับบัญชาของสายสนับสนุนวิชาการ ภายใต้โครงสร้างลาดับรองลงมาจาก
หัวหน้าสานักงานคณบดี ซึ่งจะแบ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
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่ 2 าง
ส่วนทีส่ว่ 2นทีโครงสร้
โครงสร้าง
2.1 โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน
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2.2 โครงสร้างภาระงานของหน่วยงาน
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ส่วนที่ 3 นิยามหรือคาจากัดความ
1. คาบรรยายลักษณะงาน หรือ ใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) JD
หมายถึง การระบุขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบงาน สามารถอธิบายขั้นตอน step-by-step
ของกิจ กรรมหลั ก อธิบ ายรายละเอีย ดของกิจกรรมรองได้ ระบุระยะเวลาในการทางานของแต่ล ะขั้น ตอนอย่าง
ละเอียด พร้อมทั้งสามารถระบุตัวชี้วัดผลงานหลักได้
2. กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI
หมายถึง การระบุงานที่ตนเองรับผิดชอบหรือมีหน้าที่ทา โดยนาหัวข้อมาจาก JD กิจกรรมรอง
เขียน flow chart ให้เห็นรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติในเชิงลึกของตาแหน่งงานประกอบด้วย ขั้นตอน เวลา เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในตาแหน่งงานของตนได้อย่างถูกต้อง
3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP
หมายถึง การทางานในภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้น ๆ โดยใช้อธิบายถึงงานหลักๆ ที่
นามาจาก WI ซึ่งต้องระบุวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นขั้นตอน step-by-step และ flow chart อย่างละเอียดเพื่อให้เห็น
กระบวนการและความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่น ๆ รวมไปถึงเวลาในการทางานทั้งหมดโดยการปฏิบัติตามมาตรฐาน
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ส่วนที่ 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตรากาลังของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4.1 กรอบภาระงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.

ภาระงานตามโครงสร้างของฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีทั้งหมด 5 ตาแหน่ง ดังนี้
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตาแหน่งบุคลากร
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีทั้งหมด 7 งาน ประกอบด้ วย
1. งานธุรการและสารบรรณ มีทั้งหมด 8 กิจกรรมหลัก
1.1 การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก และรับเรื่องจากนักศึกษา
1.2 ตรวจสอบเอกสาร
1.3 การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ
1.4 การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างดาเนินการ
1.5 การคัดแยกเอกสาร
1.6 การรับจองห้อง
1.7 การจัดประชุม
1.8 การสร้างเส้นทางระบบ e – office
2. งานประชาสัมพันธ์ มีทั้งหมด 13 กิจกรรมหลัก
2.1 การร่าง-พิมพ์โต้ตอบหนังสือ
2.2 การประกาศข่าวสาร
2.3 การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
2.4 การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ภายใน-ภายนอก
2.5 การถ่ายรูปกิจกรรม
2.6 การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
2.7 การตอบคาถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ
2.8 การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
2.9 การวางแผนประชาสัมพันธ์
2.10 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
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2.11 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
2.12 การจับตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
2.13 การจัดทาโครงการ
3. งาน IT มีทั้งหมด 7 กิจกรรมหลัก
3.1 การบริการการเรียนการสอน
3.2 การซ่อมบารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์
3.3 การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
3.4 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
3.5 การงานระบบเครือข่าย
3.6 การเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์
3.7 การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
4. งานโสตทัศนศึกษา มีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลัก
4.1 การบริการการเรียนการสอน
4.2 การจองห้องประชุม
4.3 การยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์
4.4 การให้บริการโรงละคร
4.5 การจัดคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ คณาจารย์ประจา-ที่ปรึกษา-พิเศษ-หลักสูตร
4.6 การจัดทาใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิเศษ/หรือเกิน 12 ชม./ภาคพิเศษ
4.7 การเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7
4.8 การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร(กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียดทั้งหลักสูตร)
4.9 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
5. งานอาคาร/ยานพาหนะ มีทั้งหมด 5 กิจกรรมหลัก
5.1 การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์
5.2 การจัดทาทะเบียนประวัติซ่อมบารุง(1 ครั้ง/ปี)
5.3 การจัดทาสถิติซ่อมยานพาหนะ (1 ครั้ง/ปี)
5.4 การตรวจสอบซ่อมบารุง
5.5 การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา

16

6. งานบุคลากร มีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลัก
6.1 การจัดทากรอบอัตรากาลัง
6.2 การประเมินการปฏิบัติงาน
6.3 การสรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได้)
6.4 การจัดทาหนังสือรับรอง
6.5 การลงเวลาปฏิบัติงาน
6.6 การตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย
6.7 การจัดทาคาสั่งเดินทางไปราชการ
6.8 การพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ)
6.9 การพัฒนาบุคลากร
7. งาน ISO 9001 : 2008 มีทั้งหมด 6 กิจกรรมหลัก
7.1 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
7.2 การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
7.3 การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
7.4 การรับตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
7.5 การควบคุมเอกสาร
7.6 การจัดทาคู่มือคุณภาพ
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4.2 กรอบอัตรากาลังของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4.2.1 สรุปกรอบอัตรากาลังของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลาดับ

ระยะเวลาที่ใช้ (ปี)

ชื่อ - สกุล

นาที ชั่วโมง

วัน

44

2

312

44

2

312

42

0

171

42

0

171

3

1

240

3

1

240

0

1

226

0

1

226

20

1

219

รวมภาระงาน

20

1

219

รวมภาระงานทั้งหมด

49

6

1168

1. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1

นางสาวปาริฉัตร์ จันทร์นวล
รวมภาระงาน

2. ตาแหน่งบุคลากร
1

นางสาวณิชาภัทร เป้าคาศรี
รวมภาระงาน

3. ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
1

นางสาววราภรณ์ ไชยพร
รวมภาระงาน

4. ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์
1

นายพิทยาธร บุญวรรณ์
รวมภาระงาน

5. ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1

นายชลัช โชติจันทร์

1. ภาระงานที่คานวณได้ทั้งหมด 1168/230 = 5.08 คน เป็นเท่ากับ 5 คน
2. จานวนบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน ทั้งหมด 5 คน
3. สรุปกรอบอัตรากาลัง 5- 5 = เป็นไปตามกอบอัตรากาลัง
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4.2.2 ตารางสรุปการกาหนดกรอบอัตรากาลังและตาแหน่งเพิ่มใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2562
หน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บุคลากรในปัจจุบัน

หน่วยงาน

ตาแหน่ง

ระดับ

บุคลากร
พนักงาน
ที่พึงมี ข้าราชการ ประจา

พนักงาน
ชั่วคราว

ตาแหน่งเพิ่มใหม่ 2559-2562

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้างประจา

รวม

เพิ่ม

ลด

เพิ่มในปี
2559 2560 2561 2562

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บุคลากร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

รวม

1
1
1
1
1
5

-

1
1
1
1
4

จานวนบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน ทั้งหมด 5 คน
สรุปกรอบอัตรากาลัง 5 - 5 = เป็นไปตามกอบอัตรากาลัง
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1
1

-

-

1
1
1
1
1

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

4.3 สรุปภาระงานของบุคลากร ตามฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหำรงำนทั่วไป
1) สรุปภาระงานของนางสาวปาริฉัตร์ จันทร์นวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ
ปาริฉัตร์
ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

นามสกุล
ตาแหน่ง

จันทร์นวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. งาน : ธุรการและสารบรรณ
1.1 กิจกรรมหลัก : JD การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก และรับเรื่องจากนักศึกษา
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 54 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 10 วัน
1.2 กิจกรรมหลัก : JD ตรวจสอบเอกสาร
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 16 นาที/ - ชั่วโมง/ 10 วัน
1.3 กิจกรรมหลัก : JD การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน จานวน - นาที/ 3 ชั่วโมง/ 179 วัน
1.4 กิจกรรมหลัก : JD การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างดาเนินการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวนจานวน 24 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 4 วัน
1.5 กิจกรรมหลัก : JD การคัดแยกเอกสาร
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน - นาที/ - ชั่วโมง/ 9 วัน
1.6 กิจกรรมหลัก : JD การรับจองห้อง
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 50 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 57 วัน
1.7 กิจกรรมหลัก : JD การจัดประชุม
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 33 วัน
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.
.

1.8 กิจกรรมหลัก : JD การสร้างเส้นทางระบบ e-office
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน - นาที/ - ชั่วโมง/ 8 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 44
เอกสารที่ต้องแนบ : .ใบพรรณนาหน้าที่ Job Description (JD)
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นาที/

2 ชั่วโมง/ 312 วัน

2) สรุปภาระงานของนางสาวณิชาภัทร เป้าคาศรี ตาแหน่งงานบุคลากร

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)

ชื่อ
ณิชาภัทร
ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

นามสกุล
ตาแหน่ง
.

1. งานบุคลากร
2.1 กิจกรรมหลัก การจัดทากรอบอัตรากาลัง
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 21 นาที/6 ชั่วโมง/ 5 วัน
2.2 กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 8 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 15วัน
2.3 กิจกรรมหลักการสรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได้)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 36 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 6วัน
2.4กิจกรรมหลัก การจัดทาหนังสือรับรอง
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 12 นาที/ 5 ชั่วโมง/........ วัน
2.5 กิจกรรมหลัก การลงเวลาปฏิบัติงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน - นาที/ 2 ชัว่ โมง/ 102 วัน
2.6กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ - ชั่วโมง/ 12 วัน
2.7 กิจกรรมหลัก การจัดทาสั่งเดินทางไปราชการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน - นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน
2.8กิจกรรมหลัก การพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 10 นาที/ 3 ชั่วโมง/....... วัน
2.9 กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากร
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน……..นาที/ 3 ชั่วโมง/ 6 วัน
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เป้าคาศรี
งานบุคลากร

.
.

2. งาน ISO 9001 :2008
3.1 กิจกรรมหลักการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน - นาที/ - ชั่วโมง/ 5 วัน
3.2กิจกรรมหลักการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 30 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 1 วัน
3.3กิจกรรมหลักการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ........ นาที/ 3 ชั่วโมง/ 7 วัน
3.4กิจกรรมหลักการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 10 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 4 วัน
3.5กิจกรรมหลักการควบคุมเอกสาร
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ………. วัน
3.6กิจกรรมหลักการจัดทาคู่มือคุณภาพ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 1 วัน

สรุปเวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 42 นาที/ - ชั่วโมง/ 171 วัน
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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3) สรุปภาระงานของนางสาววราภรณ์ ไชยพร ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)

ชื่อ
นางสาววราภรณ์
.นามสกุล
ไชยพร
ฝ่าย งานIT / โสตฯ
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

.

1. งาน งานIT / โสตฯ
1.1 กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนการสอน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 0 นาที/ 0 ชั่วโมง/ 74 วัน
1.2 กิจกรรมหลัก การซ่อมบารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 57 นาที/ 0 ชั่วโมง/ 37 วัน
1.3 กิจกรรมหลัก การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 12 นาที/ 1ชั่วโมง/ 7 วัน
1.4 กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 53 นาที/ 0 ชั่วโมง/ 47 วัน
1.5 กิจกรรมหลัก การงานระบบเครือข่าย
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 19นาที/ 4 ชั่วโมง/ 45 วัน
1.6 กิจกรรมหลัก การเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 0 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 14 วัน
2. งาน งานประชาสัมพันธ์
2.1 กิจกรรมหลักการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 0 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 14 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 3 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 240 วัน
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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4) สรุปภาระงานของนายพิทยาธร บุญวรรณ์ ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ
นายพิทยาธร
นามสกุล บุญวรรณ์
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

นักประชาสัมพันธ์

1. งานธุรการและสารบรรณ
1.1 กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน - นาที/ 50 ชั่วโมง/ 1 วัน
2. งานประชาสัมพันธ์
2.1 กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน - นาที/ - ชั่วโมง/ 24 วัน
2.2 กิจกรรมหลัก การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 43 นาที/ - ชั่วโมง/ 42 วัน
2.3 กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ภายใน-ภายนอก
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 40 นาที/ 2 ชั่วโมง/ - วัน
2.4 กิจกรรมหลัก การถ่ายรูปกิจกรรม
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 35 นาที/ - ชั่วโมง/ 18 วัน
2.5 กิจกรรมหลัก การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 25 นาที/ - ชั่วโมง/ 33 วัน
2.6 กิจกรรมหลัก การตอบคาถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 51 นาที/ - ชั่วโมง/ 22 วัน
2.7 กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 9 นาที/ - ชั่วโมง/ 37 วัน
2.8 กิจกรรมหลัก การวางแผนประชาสัมพันธ์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 35 นาที/ - ชั่วโมง/ 3 วัน
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2. งาน IT-โสตฯ
2.1 กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ 4 ชั่วโมง/ - วัน
2.2 กิจกรรมหลัก การเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 52 นาที/ - ชั่วโมง/ 14 วัน
3. งานการเงิน-บัญชี-งบประมาณ
3.1 กิจกรรมหลัก การจัดทาโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 19 นาที/ - ชั่วโมง/ 4 วัน
4. งานผลิตวารสารวิชาการ
4.1 กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการบนเว็บไซต์คณะ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน - นาที/ 3 ชั่วโมง/ - วัน
5. งาน U-ranking
5.1 กิจกรรมหลัก การจัดประชุมแบ่งตัวชี้วัดตามเกณฑ์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 5 นาที/ 2 ชั่วโมง/ - วัน
5.2 กิจกรรมหลัก การติดตามผลการดาเนินงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 57 นาที/ - ชั่วโมง/ 1 วัน
5.3 กิจกรรมหลัก การลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 51 นาที/ - ชั่วโมง/ 30 วัน

สรุปเวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน - นาที/ 1 ชั่วโมง/ 226 วัน
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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5) สรุปภาระงานของนายชลัช โชติจันทร์ ตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ
นายชลัช
นามสกุล
โชติจันทร์
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งาน IT-โสตฯ
2.1 กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนการสอน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 25 นาที/ - ชั่วโมง/ 3 วัน
2.2 กิจกรรมหลัก การจองห้องประชุม
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 30 นาที/ - ชั่วโมง/ 2 วัน
2.3 กิจกรรมหลัก การยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์
(ต่อปี) จานวน - นาที/ - ชั่วโมง/ 4 วัน
2.4 กิจกรรมหลัก การให้บริการโรงละคร
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 25 นาที/ - ชั่วโมง/ 210 วัน
2. งานฝ่ายบริการการศึกษา
2.1 กิจกรรมหลัก : JD การจัดคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ คณาจารย์ประจา-ที่ปรึกษา-พิเศษ-หลักสูตร
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน - นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน
2.2 กิจกรรมหลัก : JD การจัดทาใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิเศษ/หรือเกิน 12 ชม./ภาคพิเศษ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน - นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน
2.3 กิจกรรมหลัก : JD การเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 45 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 20 วัน
2.4 กิจกรรมหลัก : JD การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียดทั้ง
หลักสูตร)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน - นาที/ 3 ชั่วโมง/ 37 วัน
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2.5 กิจกรรมหลัก : การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 30 นาที/ 4 ชั่วโมง/ - วัน
สรุปเวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน20 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 219 วัน
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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ส่วนที่ 5 กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการกาหนดการทางานตาม
ภาระงานและบทบาทหน้าที่ ตามที่แสดงไว้ข้างต้น โดยสามารถแสดงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม ใบ
พรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) JD กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP ทั้งนี้ ตามกระบวนการต่างๆ ได้รวบรวมไว้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

งานธุรการและสารบรรณ มี กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม
งานประชาสัมพันธ์ มีกิจกรรมหลัก 13 กิจกรรม
งาน IT มีกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม
งานโสตทัศนศึกษา มีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม
งานอาคาร/ยานพาหนะ มีกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม
งานบุคลากร มีกิจกรรมหลัก 9 กิจกรรม
งาน ISO 9001:2008 มีกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
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1. งานธุรการและสารบรรณ
1.1 การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก และรับเรื่องจากนักศึกษา

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานธุรการและสารบรรณ
จันทร์นวล
น.ส. ปาริฉตั ร์
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล .............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - CL
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการและสารบรรณ
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................
งาน.................................................…..……………………………….กิ
จกรรมหลัก การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/รับเรื่องจากนักศึกษา
จันทร์นวล
น.ส. ปาริ..........................
ฉตั ร์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .......................
นามสกุล …………………………………………………….…………….ต
าแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ

2.1การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า - 2.1.1ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร
ออก/รับเรื่องจากนักศึกษา
1) ออกเลขที่รับเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวัน
(หน่วยนับ: ฉบับ ต่อปี)
2) ออกเลขที่ส่งเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวัน

-

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่วน
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
เลขที่รับเอกสาร
5723
1
100
เลขที่ส่งเอกสาร

2.1.2 รับเรื่อง/เอกสารจากนักศึกษา
1) ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารแนบต่าง ๆ
2) สแกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ สร้างเส้นทางถึง
ผู้เกี่ยวข้อง
3) ติดตามประสานงานจนเอกสารนั้นเสร็จสิ้นกระบวนการ

-

2036

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

30

เอกสารเข้ าระบบ
ตามเส้นทาง

1

100

แจ้งนักศึกษาทราบ
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

2
11

31

3

18

100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/รับเรื่องจากนักศึกษา
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .......... ธุรการและสารบรรณ .................. กิจกรรมหลัก..... การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/รับเรื่องจากนักศึกษา......
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก และการรับเรื่องจากนักศึกษาได้ตามขั้นตอนการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร
1) ออกเลขที่รับเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวัน
2) ออกเลขที่ส่งเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวัน
3.2 รับเรื่อง/เอกสารจากนักศึกษา
1) ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารแนบต่างๆ
2) สแกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ สร้างเส้นทางถึงผู้เกี่ยวข้อง
3) ติดตามประสานงานจนเอกสารนั้นเสร็จสิ้นกระบวนการแจ้งนักศึกษาทราบ

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 2 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป งาน ธุรการและสารบรรณ

กิจกรรมหลัก การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า -ออก/รับเรื่องจากนักศึกษา

FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การตัดสิน จ

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

หน่วยงานภายนอก

QM-xx-yy

WI-xx-yy

บบ อร์ม

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......2.......นาที

Work Intrucion

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
จนท.ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

เวลา

หัวหน้ าสานักงาน

คณบดี

บุคคลเกี่ ยวข้ อง

นาที

ชม.

วัน

สายงาน ลัก

สายงานย้อนกลับ

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

สายงาน ป ละกลับ

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

1
1.

การลงทะเบียนรับเอกสาร

เอกสารสงเข้ า นวยงาน

ลงทะเบียนรั บ-สง

พิจาร าสั่งการ ลงนาม
ง ้ เกี่ ยวข้ อง

2.

ดาเนินการตามที่สั่งการ

รับเรื่ อง/เอกสารจากนักศึกษา

เอกสารสงเข้ า นวยงาน

1

ตรวจสอบ
วาม กต้ อง ละ สกน
เอกสารเข้ าระบบ

พิจาร าสั่งการ ลงนาม
ง ้ เกี่ ยวข้ อง

ลงทะเบียนรั บ

พิจาร าสั่งการ ลงนาม
ง ้ เกี่ ยวข้ อง

2
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี

ผูอ้ นุมัติ

(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

ตาแหน่ง

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........

วันที่

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

1.2 ตรวจสอบเอกสาร

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานธุรการและสารบรรณ
เป้าคาศรี
น.ส. ณิชาภัทร
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล .............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - CL
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน ธุรการและสารบรรณ................................................. กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสาร…………………………………………………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การตรวจสอบเอกสาร

กิจกรรมรอง

-

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่วน
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
3450
1
100

-

3450

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 วิเคราะห์/กลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหาร

(จ านวนเอกสารที่ เ ข้ า หน่ ว ยงาน 2.1.2ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารแนบ หากไม่
ประมาณ 15 ฉบับต่อวัน)
ถูกต้อง (ส่งผิดหน่วยงาน ไม่แนบเอกสาร หรือพิมพ์ผิด)
ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องดาเนินการให้ถูกต้องและ
ตีเรื่องกลับทันที
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

- ลงทะเบียนรับ
เอกสารที่ถูกต้อง
- ตีกลับเอกสารที่
ผิดพลาด

2
2
35

100

1

2

16

100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสาร
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ........ธุรการและสารบรรณ ........................ กิจกรรมหลัก .............การตรวจสอบเอกสาร............................. ........................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 วิเคราะห์/กลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหาร
3.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารแนบ หากไม่ถูกต้อง (ส่งผิดหน่วยงาน ไม่แนบเอกสาร หรือพิมพ์ผิด) ติดต่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องดาเนินการให้ถูกต้องและตีเรื่องกลับทันที
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

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

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
36
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1.3 การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบเอกสาร

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานธุรการและสารบรรณ
น.ส. ณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล ............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - CL
บริหารงานทั่วไป
งานธุรการและสารบรรณ
การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ.
ฝ่าย…………………………………..............................................................
งาน ……………………...............................................................
กิจกรรมหลัก ………………………………………………..……………………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ
(เฉลี่ยประมาณ 10 ฉบับต่อวัน)

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1ร่าง-พิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกข้อความ
หนั งสื อ ราชการ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ค าสั่ ง ประกาศ
ประชุม และอื่นๆ )

-

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่วน
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2300 หนังสือราชการ
15
100

2.1.2 กาหนดเส้นทางถึงหน่วยงานต่างๆที่รับเรื่อง

-

2300

2.1.3 ติ ด ตามทวงถามและประสานงานในกรณี เกิ ด
ปัญหา หรือเอกสารเร่งด่วน
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

-

2300

เส้นทางการ
ส่งเอกสาร

1

100

1

100

17
38

3

16

100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ................ธุรการและสารบรรณ ..........กิจกรรมหลัก .................การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ...............................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ร่าง-พิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกข้อความ หนังสือราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ ประชุม และอื่นๆ )
3.2 กาหนดเส้นทางถึงหน่วยงานต่างๆที่รับเรื่อง
3.3 ติดตามทวงถามและประสานงานในกรณีเกิดปัญหา หรือเอกสารเร่งด่วน
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
39

คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....บริหารงานทัว่ ไป........ งาน...ธุรการและสารบรรณ..... กิจกรรมหลัก ..การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ...
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส้ ด

ขัน้ ตอน
1

การตัดสิน จ

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

บบ อร์ม

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

จนท.บริ หารงานทัว่ ไป

หัวหน้ าสานักงาน

คณบดี

สายงานย้อนกลับ

เวลา

ผู้เกี่ยวข้ อง

นาที

ราง-พิมพ์ นังสออิเล็กทรอนิกส์ (บันทก
ข้ อ วาม นังสอรา การ ระเบียบ ข้ อบัง บั

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์)

นักศึกษา/หน่วยงาน
ภายนอก

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน...... ชั่วโมง...15......นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงาน ป ละกลับ

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีวัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

13
จัดพิมพ์

าสั่ง ประกาศ ประ ม ละอน่ ๆ)

2

กา นดเส้ นทาง ง นวยงานตางๆที่รับเร่ อง

1
ตรวจสอบเบ ้องต้ น

3

ลงนาม

ติดตามทวง าม ละประสานงาน นกร ี

1

เกิดปัญ า รอเอกสารเรงดวน

ความถูกต้ อง

บันทึกข้ อความ

ร้ อยละ 100 บันทึกข้ อความ

รั บเอกสาร

รวม
หมายเหตุ

บันทึกข้ อความ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี

15

-

ผูอ้ นุมัติ ....รองศาสตราจารย์ จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง.....

(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........

วันที่ ......./……..../…......

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)

40

-

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ร้อยละ 100 ประกาศผล
สอบ

1.4 การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างดาเนินการ

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานธุรการและสารบรรณ

นางสาวณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ………………………………………………………………………......... นามสกุล ............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - CL
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการและสารบรรณ
การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างดาเนินการ
ฝ่าย ……………………………………..............................................................
งาน …………………………..................................................
กิจกรรมหลัก………………………………………………………...…………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่าง 2.1.1 ตรวจสอบเส้นทางเอกสารติดปัญหา ซองเอกสาร
ดาเนินการ
อยู่ที่ใด หรือค้นหา ในระบบอิเล็กทรอนิกส์(ต่อปี)
(2-3 ฉบับต่อวัน)
2.1.2 ประสานงาน/ติดตาม ให้เอกสารถึงผู้รับโดยเร็ว

-

-

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
690 สถานะของเอกสาร

690

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
1

1

สัดส่วน
100

100

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

2
-
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2

3

100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างดาเนินการ
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ................ธุรการและสารบรรณ ................ กิจกรรมหลัก .................การค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างดาเนินการ............
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบเส้นทางเอกสารติดปัญหา ซองเอกสารอยู่ที่ใด หรือค้นหา ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ประสานงาน/ติดตาม ให้เอกสารถึงผู้รับโดยเร็ว

4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 2 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป งาน ธุรการและสารบรรณ

กิจกรรมหลัก การค้นหาติดตามเอกสารระหว่างดาเนินการ

FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

การตัดสิน จ

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

ขัน้ ตอน

กิจกรรมรอง

1.

ตรวจสอบเส้ นทางเอกสารติดปัญหา ซอง

หน่วยงานภายนอก

WI-xx-yy

บบ อร์ม

Work Intrucion

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ...........วัน............. ชั่วโมง.......2.......นาที

QM-xx-yy

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
จนท.ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

หัวหน้ าสานักงาน

เวลา
คณบดี

บุคคลเกี่ ยวข้ อง

นาที

ชม.

วัน

2

-

-

สายงาน ลัก

สายงานย้อนกลับ

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

สายงาน ป ละกลับ

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ตรวจสอบ ้ น า

เอกสารอยูท่ ใี่ ด หรือค้ นหาในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

2.

ดาเนินการตามที่สั่งการ

ประสานงาน/ติดตามให้ เอกสารถึงผู้รบั
โดยเร็ว

หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี

ผูอ้ นุมัติ

(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

ตาแหน่ง

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........

วันที่

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

1.5 การคัดแยกเอกสาร

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานธุรการและสารบรรณ
นางสาวณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล .............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - CL
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการและสารบรรณ
การคัดแยกเอกสาร
ฝ่าย …………………............................................................
งาน ……………………………..................................................
กิจกรรมหลัก …………………………..............................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การคัดแยกเอกสาร
(15 ฉบับต่อวัน)

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1สร้างตู้เก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ต่อปี)
2.1.2 นาเอกสารเก็บเข้าตู้เก็บเอกสารในฝ่ายของตนเอง
(หลังเลิกงานของทุกวัน) เพื่อการค้นหาได้ง่ายขึ้น(ต่อปี)
2.1.3 ปริ้นเอกสารที่สาคัญเก็บใส่แฟ้มเก็บไว้เผื่อระบบ
ขัดข้อง(ต่อปี)

-

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
3450 ตู้ใส่เอกสารใน
5
ระบบ
3450 ตู้เอกสารแยก
30
ประเภทเอกสาร
3450 เอกสารสาคัญที่
10
ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว
45
6
28

สัดส่วน
100
100
100

100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การคัดแยกเอกสาร
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ..............ธุรการและสารบรรณ .................... กิจกรรมหลัก ................การคัดแยกเอกสาร.......................... ...........................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สร้างตู้เก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.2 นาเอกสารเก็บเข้าตู้เก็บเอกสารในฝ่ายของตนเอง(หลังเลิกงานของทุกวัน) เพื่อการค้นหาได้ง่ายขึ้น
3.3 ปริ้นเอกสารที่สาคัญเก็บใส่แฟ้มเก็บไว้เผื่อระบบขัดข้อ
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 45 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป งาน ธุรการและสารบรรณ
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

การตัดสิน จ

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

ขัน้ ตอน

กิจกรรมรอง

1

สร้ างต้ เก็บเอกสาร นระบบอิเล็กทรอนิกส์

2.

นาเอกสารเก็บเข้ าตู้เก็บเอกสารในฝ่ าย
ของตนเอง (หลังเลิกงานของทุกวัน) เพื่อ

หน่วยงานภายนอก

กิจกรรมหลัก การคัดแยกเอกสาร
WI-xx-yy

บบ อร์ม

Work Intrucion

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......45.......นาที

QM-xx-yy

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
จนท.ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

หัวหน้ าสานักงาน

เวลา
คณบดี

บุคคลเกี่ ยวข้ อง

นาที

ชม.

วัน

สายงาน ลัก

สายงานย้อนกลับ

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

สายงาน ป ละกลับ

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

5

สร้ างต้ เอกสารสาร

30

นาเอกสารเข้ าต้ เก็บ ยก

การค้ นหาได้ ง่ายขึน้
10

3.

พิมพ์เอกสารทีส่ าคัญเก็บใส่แฟ้มไว้เผื่อ

พิมพ์เข้ า ้ม

ระบบขัดข้ อง

45
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี

ผูอ้ นุมัติ

(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

ตาแหน่ง

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........

วันที่

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

1.6 การรับจองห้อง

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานธุรการและสารบรรณ
นางสาวณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล .............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - CL
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการและสารบรรณ
การรับจองห้อง
ฝ่าย ……………….............................................................
งาน ………………………………..................................................
กิจกรรมหลัก ………….……………………………………….……………………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การรับจองห้อง
(ประมาณ 10 ครั้งต่อเดือน)

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1รับจองห้องประชุม
1) ผู้รับ บริการทาบันทึ กข้อความถึงหน่วยงานจองห้องประชุม
หรือห้องเรียน
2) ตรวจสอบห้ อ งว่ า งพร้ อ มใช้ งาน แจ้ งสถานะห้ อ งกลั บ ไปยั ง
ผู้รับบริการ
2.1.2 จองห้องประชุม
1) ประสานงานเรื่องสถานะห้องจากหน่วยงานเจ้าของห้อง
2) จัดพิมพ์บันทึกข้อความ/จองในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3) ติดตามสถานการจองจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

-
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่วน
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
10
ข้อมูลการจองห้อง
100
5
1

-

10

ข้อมูลการจองห้อง

100
1
3
1
11
50

100
1

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การรับจองห้อง
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ..........................ธุรการและสารบรรณ ....................กิจกรรมหลัก ............................การรับจองห้อง..... .................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับจองห้องประชุม
1) ผู้รับบริการทาบันทึกข้อความถึงหน่วยงานจองห้องประชุมหรือห้องเรียน
2) ตรวจสอบห้องว่างพร้อมใช้งาน แจ้งสถานะห้องกลับไปยังผู้รับบริการ
3.2 จองห้องประชุม
1) ประสานงานเรื่องสถานะห้องจากหน่วยงานเจ้าของห้อง
2) จัดพิมพ์บันทึกข้อความ/จองในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3) ติดตามสถานะการจองจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 10 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป งาน ธุรการและสารบรรณ

กิจกรรมหลัก การรับจองห้อง (นอกระบบ E-office) ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......10.......นาที

FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขัน้ ตอน
1

การตัดสิน จ

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

หน่วยงานภายนอก

้ รบั บริการทาบันทกข้ อ วาม ง นวยง

พิมพ์บนั ทกข้ อ วาม

WI-xx-yy

บบ อร์ม

Work Intrucion

QM-xx-yy

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
จนท.ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

หัวหน้ าสานักงาน

เวลา
คณบดี

บุคคลเกี่ ยวข้ อง

นาที

ส านะกลับ ปยัง ้ รบั บริการ
จอง ้ องประ ม นระบบอิเล็กทรอนิกส์
จัดพิมพบันทกข้ อ วาม

ตรวจสอบส านะ ้ อง

อนมัติ มอนมัติ

ทราบ

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

สายงาน ป ละกลับ

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

4

เข้ าระบบตรวจสอบ ้ อง

1

พิมพ์ บบ อร์ ม

อนมัติ มอนมัติ

3

1

ติดตามสถานะการจองเสร็จสิน้
ติดตาม

กระบวนการ

10
หมายเหตุ

วัน

สายงานย้อนกลับ

1

งาน
ตรวจสอบ ้ องวางพร้ อม ้ งาน จ้ ง

ชม.

สายงาน ลัก

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี

ผูอ้ นุมัติ

(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

ตาแหน่ง

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........

วันที่

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

1.7 การจัดประชุม

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานธุรการและสารบรรณ
นางสาวณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล .............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - CL
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการและสารบรรณ
การจัดประชุม
ฝ่าย ……………….............................................................
งาน ………………………………..................................................
กิจกรรมหลัก ………….……………………………………….……………………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การจัดประชุม
(3 ครั้งต่อเดือน)

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1จัดทาแผนการประชุมประจาปี
2.1.2จัดทาหนังสือเชิญประชุมและผู้เกี่ยวข้อง
2.1.3 จัดทาวาระการประชุม
2.1.4 จัดทาเอกสารการประชุม
2.1.5 นัดหมาย และยืนยันการเข้าร่วมประชุม
2.1.6 จั ดเตรียมอาหารว่าง สถานที่ และอุ ป กรณ์ การ
ประชุม
2.1.7 บันทึกการประชุม
2.1.8 จัดทาสรุปรายงานการประชุม
2.1.9 แจ้งมติที่ประชุมแก่ผู้เกี่ยวข้อง
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
4
แผนกาหนดการ
4
หนังสือเชิญประชุม
4
วาระการประชุม
4
เอกสารการประชุม
4
รายชื่อผู้เข้าประชุม
4
อาหารว่าง ห้องประชุม
อุปกรณ์โสตฯ ต่างๆ
4
ไฟล์เสียง
4
รายงานการประชุม
4
หนังสือราชการ แจ้งมติ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
30
15
2
2
1
1
4
4
30

สัดส่วน
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2.1.10 ติดตามผู้รับผิดชอบดาเนินการตามมติที่ประชุม
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

-
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4

5
20
20

1
5

2
8

100
100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การงานประชุม
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ...................ธุรการและสารบรรณ ..................... กิจกรรมหลัก ...............................การงานประชุม.......................... ............
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาแผนการประชุมประจาปี
3.2 จัดทาหนังสือเชิญประชุมประธานหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง
3.3 จัดทาวาระการประชุม
3.4 จัดทาเอกสารการประชุม
3.5 นัดหมาย และยืนยันการเข้าร่วมประชุม
3.6 จัดเตรียมอาหารว่าง สถานที่และอุปกรณ์ การประชุม
3.7 บันทึกการประชุม
3.8 จัดทาสรุปรายงานการประชุม
3.9 แจ้งมติที่ประชุมแก่ผู้เกี่ยวข้อง
3.10 ติดตามผู้รับผิดชอบดาเนินการตามมติที่ประชุม
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 20 นาที/ - ชั่วโมง/ 2 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป งาน ธุรการและสารบรรณ
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขันตอน
้

การตัดสิน จ

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

หน่วยงานภายนอก

กิจกรรมหลัก การงานประชุม
WI-xx-yy

บบ อร์ม

Work Intrucion

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ........2....วัน............. ชั่วโมง.......20.......นาที
QM-xx-yy

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
จนท.ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

หัวหน้ าสานักงาน

เวลา
คณบดี

บุคคลเกี่ ยวข้ อง

นาที

ตารางประ ม

ชม.

1

จาทา นการประ มประจาปี

2

จัดทา นังสอเ ิญประ ม ละ ้ เกีย่ วข้ อง

3

จัดทาวาระการประ ม

พิมพ์วาระประ ม

2

4

จัดทาเอกสารประกอบการประ ม

เอกสารเข้ าเลม

2

5

นัด มาย ละยนยันเข้ ารวมประ ม

เข้ าระบบ E-office
นัด มาย

1

เตรี ยมส านที่ อปกร ์

1

จดบันทกกาประ ม

3

4

6

จัดเตรียมอา ารวาง ส านที่ ละ
อปกร ์การประ ม

นังสอเ ิญ

7

การประ ม

8

จัดทาสรปรายงานการประ ม

พิมพ์ บบ อร์ ม

9

จ้ งมติทปี่ ระ ม ก ้ เกีย่ วข้ อง

บันทกข้ อ วาม จ้ งมติ

10

สายงานย้อนกลับ

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

สายงาน ป ละกลับ

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

30

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ลงนาม

ลงนาม

15

ทราบ

ทราบ

30

5

ติดตามผู้รบั ผิดชอบดาเนินการตามมติที่
ประชุม

ติดตาม

20
หมายเหตุ

วัน

สายงาน ลัก

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี

ผูอ้ นุมัติ

(ตาแหน่ง …บุคลากร....)
ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)

ตาแหน่ง
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วันที่

2

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

1.8 การสร้างเส้นทางในระบบ e-office

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานธุรการและสารบรรณ

นางสาวณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ………………………………………………………………………......... นามสกุล ............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - CL
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการและสารบรรณ
การสร้างเส้นทางระบบ e-office
ฝ่าย ……………………………………..............................................................
งาน …………………………..................................................
กิจกรรมหลัก………………………………………………………...………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1การสร้ า งเส้ น ทางระบบ e- 2.1.1จัด ท าเส้ น ทางมาตรฐานในระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
office
สาหรับหน่วยงานเอง
2.1.2 จั ด ท าเส้ น ทางแบบกระจายและอื่ น ๆ ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

-
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่วน
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
46
เส้ น ทางมาตรฐาน 20
100
หน่วยงาน
46
เส้นทางแบบ
20
100
กระจายของตนเอง
40
100
40
2
4
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การสร้างเส้นทางระบบ E-office
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ..........................ธุรการและสารบรรณ ..................... กิจกรรมหลัก ...............การสร้างเส้นทางระบบ E-office......................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาเส้นทางมาตรฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับหน่วยงานเอง
3.2 จัดทาเส้นทางแบบกระจายและอื่นๆ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 40 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป งาน ธุรการและสารบรรณ

กิจกรรมหลัก การสร้างเส้นทางระบบ e- office ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......40.......นาที

FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส้ ด

ขัน้ ตอน

1

2

การตัดสิน จ

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง
จัดทาเส้ นทางมาตรฐาน นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
จัดทาเส้ นทาง บบกระจาย ละอน่ ๆ น

หน่วยงานภายนอก

WI-xx-yy

บบ อร์ม

Work Intrucion

QM-xx-yy

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์)
จนท.ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

หัวหน้ าสานักงาน

เวลา
คณบดี

บุคคลเกี่ยวข้ อง

นาที

เส้ นทางมาตรฐาน

เส้ นทาง บบกระจาย

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

สายงาน ป ละกลับ

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีวัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

20

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

วัน

สายงานย้อนกลับ

20

40
หมายเหตุ

ชม.

สายงาน ลัก

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี

ผูอ้ นุมัติ

(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

ตาแหน่ง

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........

วันที่

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

2. งานประชาสัมพันธ์
2.1 การร่าง-พิมพ์โต้ตอบหนังสือ

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานธุรการและสารบรรณ
ชื่อ ………………………………………………………………………......... นามสกุล ............................................................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน ธุรการและสารบรรณ................................................. กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ.………………………………………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ
- หน่วยนับ : ฉบับ
- สถิติย้อนหลัง 6 เดือน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่(ปี) ปริมาณ/คุณภาพ
12
หนังสือราชการ

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1ร่าง-พิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกข้อความ
หนั งสื อ ราชการ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ค าสั่ ง ประกาศ
ประชุม และอื่นๆ )
2.1.2 กาหนดเส้นทางถึงหน่วยงานต่างๆที่รับเรื่อง

-

-

12

2.1.3 ติ ด ตามทวงถามและประสานงานในกรณี เกิ ด
ปัญหา หรือเอกสารเร่งด่วน
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

-

12

เส้นทางการ
ส่งเอกสาร

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
ชั่วโมง วัน
13

1
1
15
50

59

-

-

สัดส่วน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ................ธุรการและสารบรรณ ..........กิจ กรรมหลัก .................การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ...............................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์เอกสาร และรับเอกสารได้อย่างถูกต้อ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ร่าง-พิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกข้อความ หนังสือราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ ประชุม และอื่นๆ )
3.2 กาหนดเส้นทางถึงหน่วยงานต่างๆที่รับเรื่อง
3.3 ติดตามทวงถามและประสานงานในกรณีเกิดปัญหา หรือเอกสารเร่งด่วน
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....บริหารงานทัว่ ไป........ งาน...ธุรการและสารบรรณ..... กิจกรรมหลัก ..การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ...
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส้ ด

ขัน้ ตอน
1

การตัดสิน จ

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

บบ อร์ม

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

จนท.บริ หารงานทัว่ ไป

หัวหน้ าสานักงาน

คณบดี

สายงานย้อนกลับ

เวลา

ผู้เกี่ยวข้ อง

นาที

ราง-พิมพ์ นังสออิเล็กทรอนิกส์ (บันทก
ข้ อ วาม นังสอรา การ ระเบียบ ข้ อบัง บั

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์)

นักศึกษา/หน่วยงาน
ภายนอก

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน...... ชั่วโมง...15......นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงาน ป ละกลับ

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีวัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

13
จัดพิมพ์

าสั่ง ประกาศ ประ ม ละอน่ ๆ)

2

กา นดเส้ นทาง ง นวยงานตางๆที่รับเร่ อง

1
ตรวจสอบเบ ้องต้ น

3

ลงนาม

ติดตามทวง าม ละประสานงาน นกร ี

1

เกิดปัญ า รอเอกสารเรงดวน

ความถูกต้ อง

บันทึกข้ อความ

ร้ อยละ 100 บันทึกข้ อความ

รั บเอกสาร

รวม
หมายเหตุ

บันทึกข้ อความ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผูจ้ ดั ทา ............นายพิทยาธร บุญวรรณ์..................

15

-

ผูอ้ นุมัติ ....รองศาสตราจารย์ จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง.....

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ

(ตาแหน่ง ...นักประชาสัมพันธ์....)

ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........

วันที่ ......./……..../…......

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)

61

-

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ร้อยละ 100 ประกาศผล
สอบ

2.2 การประกาศข่าวสาร

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ ………………นายพิทยาธร……………….........

นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................

รหัสเอกสาร JD - FA - AD - PR

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..........นางสาวปาริฉัตร์................

งาน ประชาสัมพันธ์...........................................................
นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….

กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร..........................................................
ตาแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป…………………………….

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การประกาศข่าวสาร
-หน่วยนับ : ข่าว
- สถิติ แผนการประชาสัมพันธ์
ประจาหน่วยงาน

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1รับแจ้งข่าวสารจากสานักงาน รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากธุรการของคณะ หรือสาขาวิชาซึ่งจะ
คณะหรือสาขาวิชา
ส่งผ่านระบบ e-office หรือเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
2.1.2ผ่านผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
ดาเนินการส่งเอกสารให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อพิจารณาข้อมูล
และส่งประชาสัมพันธ์
2.1.3 แจ้ ง เวี ย นบุ ค ลากรภายใน ประชาสัมพันธ์ทาการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลากร
คณะในระบบ e-office
ภายในคณะในระบบ e-office
2.1.4 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตาม นาข้อมูลข่าวสารติดประกาศที่บอร์ดตามจุดต่างๆ
จุดต่างๆ
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
62

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
144 ข้อมูลข่าว
10
144

เอกสารการอนุมัติ

15

144

บันทึกแจ้งเวียน

15

144

ประกาศข่าวสาร

30
10

1
24

สัดส่วน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก .........การประกาศข่าวสาร.............
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .............ประชาสัมพันธ์............................... กิจกรรมหลัก ...................การประกาศข่าวสาร...............................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล ....................................... ตาแหน่ง ....................................
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการประกาศข่าวสาร
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการประกาศข่าวสาร
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประกาศข่าวสาร
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแจ้งข่าวสารจากสานักงานคณะหรือสาขาวิชา
รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากธุรการของคณะ หรือสาขาวิชา ซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office หรือเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
3.2 ผ่านผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
ดาเนินการส่งเอกสารให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อพิจารณาข้อมูลและส่งประชาสัมพันธ์
3.3 แจ้งเวียนบุคลากรภายในคณะในระบบ e-office
ประชาสัมพันธ์ทาการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลากรภายในคณะในระบบ e-office
3.4 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ
นาข้อมูลข่าวสารติดประกาศที่บอร์ดตามจุดต่างๆ

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 01)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ....10...... นาที/ .......1....... ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....ประชาสัมพันธ์....
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

1.

การตัดสิน จ

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

รับแจ้ งข่าวสารจากสานักงานคณะหรือ
สาขาวิชา

สานักงานคณะ/สาขาวิชา

บบ อร์ม

กิจกรรมหลัก ...การประกาศข่าวสาร ....
WI-xx-yy

Work Intrucion

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน....1......... ชั่วโมง.......10.......นาที

QM-xx-yy

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เวลา

ธุรการคณะ

คณบดี

นาที

ผ่านผู้บริหารเพื่ออนุมตั ิ

พิจาร า
สั่งการ

รั บเร่ อง

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานย้อนกลับ

สายงาน ป ละกลับ

จุดควบคุม (control item)

ข้ อมูลข่าว

ตัวชี้วดั (kpi)

ข้ อมูลข่าว

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

15

YES

3.

แจ้ งเวียนบุคลากรภายในคณะในระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แจ้ งในระบบ

15

e-office

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ติดตาม

4.

ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ตามจุดต่างๆ

30

ติดขาวสารที่บอร์ ด
ตามจดตางๆ

10
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผูจ้ ดั ทา ............นายพิทยาธร บุญวรรณ์..................
(ตาแหน่ง ...นักประชาสัมพันธ์....)

1
ผูอ้ นุมัติ ....รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง.....
(ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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วันที่ ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

ความรวดเร็ วในการประกาศ

บอร์ ด

ผลลัพธ์

ร้ อยละ 100 ข้ อมูลข่าว

เอกสารการอนุมตั ิ

NO

2.

ชม.

10

ออกเลข
เอกสาร

จ้ งขาวสาร

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

ไม่เกิ น 1 วัน

ตัวชี้วัด (KQI)
ไม่เกิน 1 วัน ข่าว
ความรวดเร็วในการประกาศ
ข่าว

2.3 การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ ………………นายพิทยาธร……………….........
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................

นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................
งาน ประชาสัมพันธ์...........................................................

รหัสเอกสาร JD - FA - AD - PR
กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร..........................................................

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..........นางสาวปาริฉัตร์................

นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….

ตาแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป…………………………….

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
- หน่วยนับ : ข่าว
- สถิติ แผนการประชาสัมพันธ์
ประจาหน่วยงาน

กิจกรรมรอง
2.1.1รับแจ้งข่าวสารจากสานักงานคณะหรือสาขาวิชา

2.1.2 ผ่านผู้บริหารเพื่อพิจารณา
2.1.3 รวบรวมตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสาร
2.1.4 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
2.1.5 ดาเนินการลงข่าวสารของคณะในระบบe -office

รายละเอียดกิจกรรม
รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากสานักงานคณะ
หรือสาขาวิชาซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office
หรือเมล์ หรือเอกสาร
ดาเนินการส่งเอกสารให้ผู้บริหารรับทราบ
เพื่อพิจารณาข้อมูลและส่งประชาสัมพันธ์
เมื่อได้รับข้อมูลมาทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อความและรูปภาพประกอบ
เรียบเรียงเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์
นาเนื้อหาข่าวที่ตรวจสอบแล้วลงระบบ e66

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
156 ข้อมูลข่าว
10

156

เอกสารการอนุมัติ

10

156

30

156
156

30
30

สัดส่วน

office
2.1.6ส่งข่าวไปอนุมัติต่อประชาสัมพันธ์กองกลาง
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

156
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ข่าว

5
55
43

1
42

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก .........การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์.............
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .............ประชาสัมพันธ์............................... กิจกรรมหลัก ..............การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์……...................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล ....................................... ตาแหน่ง ....................................
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแจ้งข่าวสารจากสานักงานคณะหรือสาขาวิชา
รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากสานักงานคณะ หรือสาขาวิชา ซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office หรือเมล์ หรือเอกสาร
3.2 ผ่านผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ดาเนินการส่งเอกสารให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อพิจารณาข้อมูลและส่งประชาสัมพันธ์
3.3 รวบรวมตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสาร
เมื่อได้รับข้อมูลมาทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและรูปภาพประกอบ
3.4 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
เรียบเรียงเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์
3.5 ดาเนินการลงข่าวสารของคณะในระบบ e -office
นาเนื้อหาข่าวที่ตรวจสอบแล้วลงระบบ e-office
3.6 ส่งข่าวไปอนุมัติต่อประชาสัมพันธ์กองกลาง

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 02)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ....55...... นาที/ .......1....... ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....ประชาสัมพันธ์....
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขันตอน
้
1.

การตัดสิน จ

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

สานักงานคณะ/สาขาวิชา

2.

ผ่านผู้บริหารเพื่อพิจารณา

3.

รวบรวมตรวจสอบความถูกต้ องของ

Work Intrucion

4.
5.

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
ดาเนินการลงข่าวสารของคณะในระบบ
e -office

6.

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

ธุรการคณะ
ออกเลข
เอกสาร

จ้ งขาวสาร

รั บเร่ อง

NO

เวลา
คณบดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองกลาง

นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

ข้ อมูลข่าว

10

สายงาน ป ละกลับ

ตัวชี้วดั (kpi)
ข้ อมูลข่าว

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ร้ อยละ 100 ข้ อมูลข่าว

NO

พิจาร า
สั่งการ

10

เอกสารการอนุมตั ิ

30

ความถูกต้ องของข้ อมูลข่าว

YES

ตรวจสอบ
YES

30

เขียนขาวประ าสัมพันธ์
ดาเนินการลงขาวสารของ
นระบบ e -office

NO

ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ลง e-office

30

ตรวจสอบ
อนมัติ

ความถูกต้ องของข้ อมูลข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ลง e-office ร้ อยละ 100 ข่าว

YES

ส่งข่าวไปอนุมตั ิต่อประชาสัมพันธ์

ดาเนินการประ าสัมพันธ์

กองกลาง

5
55

หมายเหตุ

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รวบรวมข้ อมลขาวสาร

ข่าวสาร

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน....1......... ชั่วโมง.......55.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

บบ อร์ม

รับแจ้ งข่าวสารจากสานักงานคณะหรือ
สาขาวิชา

กิจกรรมหลัก ...การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ....

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา ............นายพิทยาธร บุญวรรณ์..................

1

ผูอ้ นุมัติ ....รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง.....

(ตาแหน่ง ...นักประชาสัมพันธ์....)

(ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........

วันที่ ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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ตัวชี้วัด (KQI)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 100 ข่าว
ประชาสัมพันธ์

2.4 การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ภายใน ภายนอก

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ ………………นายพิทยาธร……………….........

นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................

รหัสเอกสาร JD - FA - AD - PR

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................

งาน ประชาสัมพันธ์...........................................................

กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร..........................................................

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..........นางสาวปาริฉัตร์................

นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….

ตาแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป…………………………….

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

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ 2.1.1 รับข้อมูลการรับนักศึกษาจากฝ่ายวิชาการ
ภายใน-ภายนอก
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ แผนการประชาสัมพันธ์
2.1.2 นาข้อมูลขึ้นระบบ e-office และเว็บไซต์คณะ
ประจาหน่วยงาน

รับแจ้งข้อมูลการรับนักศึกษาจากฝ่าย
วิชาการคณะ ซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office
หรือเมล์ หรือเอกสาร
จัดรูปแบบข้อมูลลงระบบ e-office เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์ภายในและเว็บไซต์
คณะเพื่อประชาสัมพันธ์ภายนอก

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
4
ข้อมูลการรับ
10
นักศึกษา
4

ประชาสัมพันธ์รับ
นักศึกษา

30

40
40
71

2

สัดส่วน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ....การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก...
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .............ประชาสัมพันธ์............................... กิจกรรมหลัก ...........การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก...........
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล ....................................... ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .......................................... ........ วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับข้อมูลการรับนักศึกษาจากฝ่ายวิชาการ
รับแจ้งข้อมูลการรับนักศึกษาจากฝ่ายวิชาการคณะ ซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office หรือเมล์ หรือเอกสาร
3.2 นาข้อมูลขึ้นระบบ e-office และเว็บไซต์คณะ
จัดรูปแบบข้อมูลลงระบบ e-office เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในและเว็บไซต์คณะเพื่อประชาสัมพันธ์ภายนอก

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 03)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ....40...... นาที/ .............. ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

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

73

คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....ประชาสัมพันธ์....

กิจกรรมหลัก ...การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก ....

FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

ขั ้นตอน

กิจกรรมรอง

1.

รับข้ อมูลการรับนักศึกษาจากฝ่ ายวิชาการ

การตัดสิน จ

QM-xx-yy

WI-xx-yy

บบ อร์ม

Work Intrucion

ฝ่ายวิชาการ

คณะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาที

ชม.

วัน

สายงาน ลัก

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

สายงาน ป ละกลับ

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

10

จ้ งข้ อมลรั บนักศก า

ทราบข้ อมล

การสอ่ สาร

เวลา

นาข้ อมูลขึ ้นระบบ e-office และเว็บไซต์
2.

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

บุคคลภายในคณะ/ภายนอก

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน.............. ชั่วโมง.......40.......นาที

e-

30

ข้ อมูลการรั บนักศึกษา

ความถูกต้ องของข้ อมูล

การประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษา

office

ร้ อยละ 100 การ
ประชาสัมพันธ์
รั บนักศึกษา

40
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา ............นายพิทยาธร บุญวรรณ์..................
(ตาแหน่ง ...นักประชาสัมพันธ์....)
ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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ผูอ้ นุมัติ ....รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง.....
(ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)
วันที่ ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

ตัวชี้วัด (KQI)
การประชาสัมพันธ์รับ
นักศึกษา

ร้อยละ 100 การ
ประชาสัมพันธ์
รับนักศึกษา

2.5 การถ่ายรูปกิจกรรม

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ ………………นายพิทยาธร……………….........
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................

นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................
งาน ประชาสัมพันธ์...........................................................

รหัสเอกสาร JD - FA - AD - PR
กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร..........................................................

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..........นางสาวปาริฉัตร์................

นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….

ตาแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป…………………………….

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การถ่ายรูปกิจกรรม
- หน่วยนับ : กิจกรรม
- สถิติปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 รับแจ้งปฏิทินกิจกรรม

รับแจ้งปฏิทินกิจกรรมจากคณบดี รอง
คณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา

2.1.2 ถ่ายรูปตามงานกิจกรรมที่ได้รับแจ้ง
2.1.3 นารูปที่ถ่ายลงเครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อดาเนินการถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนาลง
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานต่อไป

รวม
รวมระยะเวลาทัง้ หมด

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
156
10
156
156

รูปกิจกรรม

30
10
50
35
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18

สัดส่วน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ……...การถ่ายรูปกิจกรรม……..
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .............ประชาสัมพันธ์............................... กิจกรรมหลัก .......................การถ่ายรูปกิจกรรม.................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล ....................................... ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการถ่ายรูปกิจกรรม
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการถ่ายรูปกิจกรรม
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการถ่ายรูปกิจกรรม
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแจ้งปฏิทินกิจกรรม
รับแจ้งปฏิทินกิจกรรมจากคณบดี รองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา
3.2 ถ่ายรูปตามงานกิจกรรมที่ได้รับแจ้ง
3.3 นารูปที่ถ่ายลงเครื่องคอมพิวเตอร์
เมื่อดาเนินการถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนาลงเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานต่อไป

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 04)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ....50...... นาที/ .............. ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....ประชาสัมพันธ์....

กิจกรรมหลัก ..การถ่ายรูปกิจกรรม ....

FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

การตัดสิน จ

กิจกรรมรอง

1.

รับแจ้ งปฏิทินกิจกรรม

2.

ถ่ายรูปตามงานกิจกรรมทีไ่ ด้ รบั แจ้ ง

3.

นารูปทีถ่ า่ ยลงเครื่ องคอมพิวเตอร์

WI-xx-yy

บบ อร์ม

Work Intrucion

QM-xx-yy

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
ผู้บริหาร

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............... ชั่วโมง.......50.......นาที

เวลา
นาที

ชม.

วัน

10

จ้ งป ิทินกิ จกรรม

การสอ่ สาร

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงาน ลัก

จุดควบคุม (control item)

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

สายงาน ป ละกลับ

ตัวชี้วดั (kpi)

เป้าหมาย

มายเลขดั นีว ัด

ผลลัพธ์

ปฏิทนิ กิ จกรรม

30

นารูปลงเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมใช้งานต่อไป

10

รู ปถ่าย

ตัวชี้วัด (KQI)
รูปถ่าย

50
หมายเหตุ

สายงานย้อนกลับ

ผูจ้ ดั ทา ............นายพิทยาธร บุญวรรณ์..................

ผูอ้ นุมัติ

(ตาแหน่ง ...นักประชาสัมพันธ์....)

....รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง.....
(ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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วันที่

....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

ร้ อยละ 100 รู ปถ่าย

ร้อยละ 100 รูปถ่าย

2.6 การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ ………………นายพิทยาธร……………….........

นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................

รหัสเอกสาร JD - FA - AD - PR

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..........นางสาวปาริฉัตร์................

งาน ประชาสัมพันธ์...........................................................
นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….

กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร..........................................................
ตาแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป…………………………….

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพือ่ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
-หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ แผนการประชาสัมพันธ์
ประจาหน่วยงาน

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร -ดาเนินการเขียนโครงการ
-ทาบันทึกขออนุมัติโครงการจากผูบ้ ริหาร
2.1.2 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
-รวบรวมข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่
-ออกแบบลงสื่อที่ต้องการ เช่น แผ่นโปสเตอร์ แผ่น
พับ ใบปลิว ฯลฯ
-ตรวจสอบความถูกต้อง
2.1.3 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดพิมพ์
-เผยแพร่เอกสาร

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
1
- โครงการ
4
- บันทึกข้อความ
6
1
1

6

1
1
1

สื่อประชาสัมพันธ์
เช่น แผ่นโปสเตอร์
แผ่ น พั บ ใบปลิ ว
ฯลฯ
4
35
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5
30

สัดส่วน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก …………….การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์……………....
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .............ประชาสัมพันธ์............................... กิจกรรมหลัก .......................การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์...................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล ....................................... ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
- ดาเนินการเขียนโครงการ
- ทาบันทึกขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร

3.2 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
-รวบรวมข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่
-ออกแบบลงสื่อที่ต้องการ เช่น แผ่นโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ
-ตรวจสอบความถูกต้อง

3.3 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดพิมพ์
-เผยแพร่เอกสาร

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 06)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน .......................... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน .......... นาที/ .......4....... ชั่วโมง/ ........5......... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....ประชาสัมพันธ์....
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

การตัดสิน จ

บุคคลภายในคณะ/ภายนอก

กิจกรรมหลัก ...การจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์ ....
QM-xx-yy

WI-xx-yy

บบ อร์ม

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง .....5.......วัน....4......... ชั่วโมง..............นาที

Work Intrucion

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

การสอ่ สาร

เวลา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

นาที

เขียน รงการ
ทาบันทกขออนมัติ

พิจาร า
สั่งการ

ชม.

วัน

NO

1.

เขียนโครงการเพื่อขออนุมตั ิจากผู้บริหาร

สายงาน ลัก

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

เอกสารโครงการ

4

สายงาน ป ละกลับ

ตัวชี้วดั (kpi)

ตัวโครงการ

บันทึกข้ อความ

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ร้ อยละ 100 โครงการการ
ดาเนินงาน

YES

2.

3.

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

รวบรวมข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่

1

ออกแบบลงสื่อที่ต้องการ เช่น แผ่น
โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ

1

ตรวจสอบความถูกต้อง

1
1
1

เ ย พรข้ อมล

4
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา ............นายพิทยาธร บุญวรรณ์..................
(ตาแหน่ง ...นักประชาสัมพันธ์....)
ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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ข้ อมูลที่ต้องการเผยแพร่

ความถูกต้ องของข้ อมูล

สื่อที่ดาเนินการจัดทา

ความถูกต้ องของข้ อมูล

สื่อประชาสัมพันธ์

ร้ อยละ 100 สื่อ
ประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด (KQI)
สือ่ ประชาสัมพันธ์

5
ผูอ้ นุมัติ ....รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง.....
(ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)
วันที่ ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

ร้อยละ 100 สื่อ
ประชาสัมพันธ์

2.7 การตอบคาถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ ………………นายพิทยาธร……………….........

นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................

รหัสเอกสาร JD - FA - AD - PR

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..........นางสาวปาริฉัตร์................

งาน ประชาสัมพันธ์...........................................................
นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….

กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร..........................................................
ตาแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป…………………………….

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1การตอบค าถามเบื้ อ งต้ น ผู้ ม า 2.1.1 รับข้อมูลผู้มาติดต่อ
สอบถามความต้องการของผู้มาติดต่อ รับ 480 ข้อมูลความ
5
ติดต่อ
บริการ
ต้องการ
- หน่วยนับ : ครั้ง
2.1.2 ตอบคาถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ
ให้ข้อมูลเบื้องต้นผู้มาติดต่อ
480
10
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน
2.1.3 ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งต่อผู้รับบริการไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือ 480 ตอบคาถาม
5
บุคคลที่ต้องการติดต่อ
เบื้องต้นผู้มาติดต่อ
รวม
20
รวมระยะเวลาทั้งหมด
51
22
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

83

สัดส่วน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก …………การตอบคาถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ………....
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .............ประชาสัมพันธ์............................... กิจกรรมหลัก ....................การตอบคาถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ...........................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล ....................................... ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการตอบคาถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการตอบคาถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตอบคาถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับข้อมูลผู้มาติดต่อ
สอบถามความต้องการของผู้มาติดต่อรับบริการ

3.2 ตอบคาถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ
ให้ข้อมูลเบื้องต้นผูม้ าติดต่อ

3.3 ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งต่อผู้รบั บริการไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ต้องการติดต่อ

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 07)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน .............................. หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน .....20..... นาที/…............. ชั่วโมง/................... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....ประชาสัมพันธ์....
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

1.

รับข้ อมูลผู้มาติดต่อ

2.

ตอบคาถามเบื ้องต้ นผู้มาติดต่อ

3.

ส่งต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

การตัดสิน จ

บุคคลภายในคณะ/ภายนอก

กิจกรรมหลัก ...การตอบคาถามเบือ้ งต้นผูม้ าติดต่อ ....
QM-xx-yy

WI-xx-yy

บบ อร์ม

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......20.......นาที

Work Intrucion

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

การสอ่ สาร

เวลา

ฝ่ายที่เกีย่ วข้อง

นาที

ชม.

5

ติดตอสอบ าม

วัน

สายงาน ลัก

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

ข้ อมูลความต้ องการ

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ข้ อมูลความต้ องการ

ตอบ า ามเบ ้องต้ น

10

5

ข้ อมูลในการตอบ

ความถูกต้ องของข้ อมูล

20
หมายเหตุ

สายงาน ป ละกลับ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา ............นายพิทยาธร บุญวรรณ์..................
(ตาแหน่ง ...นักประชาสัมพันธ์....)
ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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ผูอ้ นุมัติ ....รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง.....
(ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)
วันที่ ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

การตอบคาถามเบื ้องต้ น

ร้ อยละ 100 คาตอบ

ตัวชี้วัด (KQI)
การตอบคาถามเบือ้ งต้น

ร้อยละ 100 คาตอบ

2.8 การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ ………………นายพิทยาธร……………….........

นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................

รหัสเอกสาร JD - FA - AD - PR

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..........นางสาวปาริฉัตร์................

งาน ประชาสัมพันธ์...........................................................
นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….

กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร..........................................................
ตาแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป…………………………….

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติย้อนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 รับแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่างๆจากสานักงานคณะ
หรือสาขาวิชาภายในคณะ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์

รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากสานักงานคณะ
หรือสาขาวิชาซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office
หรือเมล์ หรือเอกสาร
2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล / รูปภาพ
เมื่อได้รับข้อมูลมาทาการตรวจสอบความ
กิจกรรม
ถูกต้องของข้อความและรูปภาพประกอบ
2.1.3 ดาเนินการลงข้อมูลหรือข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็ป นาเนื้อหาข่าวหรือข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว
ไซด์ของคณะ
ลงประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซด์ของคณะ
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาทีใ่ ช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
156 ข้อมูล
10

156
156

1
ประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์

30
40
9

1
37

สัดส่วน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก …………การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์………....
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .............ประชาสัมพันธ์............................... กิจกรรมหลัก ....................การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์...........................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล ....................................... ตา แหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่างๆจากสานักงานคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์
รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากสานักงานคณะ หรือสาขาวิชา ซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office หรือเมล์ หรือเอกสาร

3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล / รูปภาพกิจกรรม
เมื่อได้รับข้อมูลมาทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและรูปภาพประกอบ

3.3 ดาเนินการลงข้อมูลหรือข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซด์ของคณะ
นาเนื้อหาข่าวหรือข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วลงประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซด์ของคณะ

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 08)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน .....40..... นาที/….....1........ ชัว่ โมง/…................ วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....ประชาสัมพันธ์....
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

1.

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

การตัดสิน จ

กิจกรรมหลัก ...การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ....
QM-xx-yy

WI-xx-yy

บบ อร์ม

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน....1......... ชั่วโมง.......40.......นาที

Work Intrucion

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

บุคคลภายในคณะ/ภายนอก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รับแจ้ งข่าวสาร ข้ อมูลต่างๆจาก

เวลา

สานักงานคณะ/สาขาวิชา

จ้ งขาวสาร/ข้ อมลตางๆ

สานักงานคณะหรือสาขาวิชาภายใน

การสอ่ สาร

นาที

ชม.

10

วัน

สายงาน ลัก

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

ข้ อมูลหรื อข่าวสาร

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

ความถูกต้ องของข้ อมูลหรื อ

สายงาน ป ละกลับ

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ข้ อมูลข่าวสาร

ร้ อยละ 100

ข้ อมูลข่าวสาร

ความถูกต้ องของข้ อมูลที่

ร้ อยละ 100

ข้ อมูล

ข่าวสาร

คณะ ทีต่ ้ องการประชาสัมพันธ์
รวบรวมข้ อมลขาวสาร

2.

ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล /

NO

รูปภาพกิจกรรม

ความถูกต้ องของข้ อมูลหรื อ

1

ตรวจสอบ

ข่าวสาร

YES

3.

ดาเนินการลงข้ อมูลหรือข่าว
ประชาสัมพันธ์ บนเว็ปไซด์ของคณะ

ทราบข้ อมล

30

ดาเนินการลงข้ อมล รอขาว
ประ าสัมพันธ์

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ความถูกต้ องของข้ อมูล

บนเว็ปไซด์ของคณะ

40
หมายเหตุ

ข้ อมูลหรื อข่าวประชาสัมพันธ์

1

ผูจ้ ดั ทา ............นายพิทยาธร บุญวรรณ์..................
(ตาแหน่ง ...นักประชาสัมพันธ์....)
ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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ผูอ้ นุมัติ ....รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง.....
(ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)
วันที่ ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์

ตัวชี้วัด (KQI)
ความถูกต้องของข้อมูลที่
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

ร้อยละ 100 ข้อมูล

2.9 การวางแผนประชาสัมพันธ์

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ ………………นายพิทยาธร……………….........

นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................

รหัสเอกสาร JD - FA - AD - PR

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..........นางสาวปาริฉัตร์................

งาน ประชาสัมพันธ์...........................................................
นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….

กิจกรรมหลัก การประกาศข่าวสาร..........................................................
ตาแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป…………………………….

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การวางแผนประชาสัมพันธ์
- หน่วยนับ : ครั้ง/ปี
- สถิติ แผนการประชาสัมพันธ์
ประจาหน่วยงาน

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 เขียนแผนประชาสัมพันธ์

ดาเนินการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ระดับ
คณะ

2.1.2 เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา

ทาบันทึกเสนอแผนต่อผู้บริหารเพือ่
พิจารณา

2.1.3 ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะดาเนินงานประชาสัมพันธ์
2.1.4 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
1
แผน
1
ประชาสัมพันธ์
ระดับคณะ
1
บันทึกข้อความ
1
1
1

คาสั่ง
แผน
ประชาสัมพันธ์

1
4
6
6
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1
1

สัดส่วน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก …………การวางแผนประชาสัมพันธ์………....
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .............ประชาสัมพันธ์............................... กิจกรรมหลัก ....................การวางแผนประชาสัมพันธ์..............................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล ....................................... ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการวางแผนประชาสัมพันธ์
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการวางแผนประชาสัมพันธ์
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการวางแผนประชาสัมพันธ์
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 เขียนแผนประชาสัมพันธ์
ดาเนินการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ระดับคณะ

3.2 เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ทาบันทึกเสนอแผนต่อผู้บริหารเพือ่ พิจารณา

3.3 ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะดาเนินงานประชาสัมพันธ์
3.4 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 09)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ............ นาที/….....6........ ชั่วโมง/…......1.......... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....ประชาสัมพันธ์....

กิจกรรมหลัก ...การวางแผนประชาสัมพันธ์ ....

FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

1.

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

เขียนแผนประชาสัมพันธ์

การตัดสิน จ

QM-xx-yy

WI-xx-yy

บบ อร์ม

Work Intrucion

เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

การสอ่ สาร

เวลา
ผู้ที่เกีย่ วข้อง

นาที

ชม.

วัน

1

เขียน นประ าสัมพันธ์

สายงาน ลัก

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

แผนประชาสัมพันธ์

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

ความครอบคลุมของแผน

สายงาน ป ละกลับ

ตัวชี้วดั (kpi)

ตามตัวชี ้วัดของแผน
ประชาสัมพันธ์

NO

2.

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง .....1.......วัน....6......... ชั่วโมง..............นาที

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ร้ อยละ 100 แผน
ประชาสัมพันธ์

1

พิจาร า
สั่งการ
YES

1
3.

คาสั่งแต่งตั ้งคณะดาเนินงาน

ทาคาสัง่ แต่งตั ้งคณะดาเนินงาน

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
4.

แผนประชาสัมพันธ์

4

จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

6
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา ............นายพิทยาธร บุญวรรณ์..................

1

ผูอ้ นุมัติ ....รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง.....

(ตาแหน่ง ...นักประชาสัมพันธ์....)

(ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........

วันที่ ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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ตามตัวชี ้วัดของแผน

ตัวชี้วัด (KQI)
ตามตัวชี้วัดของแผน
ประชาสัมพันธ์

ร้ อยละ 100 แผน
ประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 100 แผน
ประชาสัมพันธ์

2.10 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานIT / โสตฯ
ชื่อ ………………นายพิทยาธร……………….........

นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................

รหัสเอกสาร JD - FA - AD - IT

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..........นางสาวปาริฉัตร์................

งาน IT/ โสตฯ...................................................................
นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….

กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์......................
ตาแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป………………

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง
2.1.1 กรณีออกแบบกราฟฟิค
2.1.1.1 คัดภาพและตรวจสอบ

2.1.1.2 ปรับแต่งภาพ

รายละเอียดกิจกรรม
- คั ดเลื อกภาพจากฝ่ ายประชาสัม พั น ธ์ที่
นาส่งเพื่อนามาขึ้นเว็บไซต์
- ตรวจสอบขนาดของภาพว่ า สามารถ
น ามาขึ้ น เว็ บ ไซต์ ไ ด้ เ ลยห รื อ ต้ องม า
ปรับแต่งขนาดของภาพก่อน
- ปรับขนาดของภาพให้เหมาะสมกับการ
นาขึ้นเว็บไซต์
- แต่งภาพ ใส่ข้อความ ตามหัวข้อของสิ่งที่
จาเป็นต้องประชาสัมพันธ์
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
156

10

-

-

156

30

-

-

สัดส่วน

2.1.1.3 อัฟขึ้นเซิฟเวอร์
2.1.1.4 ตรวจสอบหลังอัฟเดท

2.1.2 กรณีปรับยูสเซอร์อินเตอร์เฟส
2.1.2.1 ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลบ เมนู

2.1.2.2 ปรับแต่งเทมเพลต

2.1.2.3 ตรวจสอบหลังอัฟเดท

น าภาพอั ฟ โหลดเข้ า ไปยั งเซิ ฟ เวอร์ เ พื่ อ
ประมวลผลผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์
ตรวจสอบหน้ า เว็ บ เพจผ่ า นหน้ า เว็ บ
บราวเซอร์และตรวจสอบความถูกต้องหลัง
หลังการอัฟเดท เช่น ขนาดภาพ ข้อความ
ว่าเป็นไปตามที่ประชาสัมพันธ์แจ้งหรือไม่
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- เพิ่มเมนูที่จาเป็นขึ้น
- ปรับแต่งตาแหน่งของเมนู
- ลบเมนูที่ไม่ต้องการแสดงผลหน้าจอออก
ปรับ แต่งหน้ าเทมเพลต เช่น เพิ่มภาพใน
แต่ ล ะห น้ า สร้ า งลิ้ ง ไป ยั ง ห น่ ว ยงาน
ภายนอก เพิ่มโมดูลที่จาเป็น เป็นต้น
ตรวจสอบหน้ า เว็ บ เพจผ่ า นหน้ า เว็ บ
บราวเซอร์และตรวจสอบความถูกต้องหลัง
หลั งการอั ฟ เดท เช่ น ต าแหน่ งของเมนู
ความถู กต้ อ งของลิ้ งที่ ส่ งไปยั งหน่ ว ยงาน
ภายนอก

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
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5

-

-

5

-

-

2

20

-

-

2

20

-

-

5

-

-

35
9

1
1

18

156

2

หน้าเว็บไซต์ที่
ทันสมัย สวยงาม
และเป็นปัจจุบัน

หน้าเว็บไซต์ที่ ใช้
งานง่าย สวยงาม
และเป็นปัจจุบัน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .................เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์................... กิจกรรมหลัก ......การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์…….……
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กรณีออกแบบกราฟฟิค
3.1.1คัดภาพและตรวจสอบ
- คัดเลือกภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่นาส่งเพื่อนามาขึ้นเว็บไซต์
- ตรวจสอบขนาดของภาพว่าสามารถนามาขึ้นเว็บไซต์ได้เลยหรือต้องมาปรับแต่งขนาดของภาพก่อน
3.1.2ปรับแต่งภาพ
- ปรับขนาดของภาพให้เหมาะสมกับการนาขึ้นเว็บไซต์
- แต่งภาพ ใส่ข้อความ ตามหัวข้อของสิ่งที่จาเป็นต้องประชาสัมพันธ์
3.1.3 อัฟขึ้นเซิฟเวอร์
- นาภาพอัฟโหลดเข้าไปยังเซิฟเวอร์เพื่อประมวลผลผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์
3.1.4 ตรวจสอบหลังอัฟเดท
- ตรวจสอบหน้ า เว็ บ เพจผ่ า นหน้ า เว็ บ บราวเซอร์ แ ละตรวจสอบความถู ก ต้ อ งหลั ง หลั ง การอั ฟ เดท เช่ น ขนาดภาพ
ข้อความว่าเป็นไปตามที่ประชาสัมพันธ์แจ้งหรือไม่
3.2 กรณีปรับยูสเซอร์อินเตอร์เฟส
3.2.1ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลบ เมนู
- เพิ่มเมนูที่จาเป็น
- ปรับแต่งตาแหน่งของเมนู
- ลบเมนูที่ไม่ต้องการแสดงผล
3.2.2 ตรวจสอบหลังอัฟเดท
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- ตรวจสอบหน้ า เว็ บ เพจผ่ า นหน้ า เว็ บ บราวเซอร์ แ ละตรวจสอบความถู ก ต้ อ งหลั ง หลั ง การอั ฟ เดท เช่ น ต าแหน่ ง
ของเมนู ความถูกต้องของลิ้งที่ส่งไปยังหน่วยงานภายนอก
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 35 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบต
ั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่ายบริหารงานทัว
่ ไป

งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์
FM-xx-yy

เริ่ม ต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การป ิบัต ิงานทั่ว ป

การตัดสิน จ

กิจกรรมหลักการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

WI-xx-yy

บบ อร์ม

Work Intrucion

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบต
ั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน .....1..... ชั่วโมง......35.......นาที

QM-xx-yy

i.j.k
จดเ ่อม ยง

ม อป ิบัต ิงาน

สายงาน ลัก

การส ่อสาร

รายละเอียด (งานทีส
่ ม
ั พันธ์ )

กิจกรรมรอง

เจ้ า หน้ า ที่ฝ่าย IT / โสตฯ

เวลา
หัว หน้ า สานักงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

ชม.

วัน

สายงานย้อนกลับ

เอกสารที่เกีย
่ วข้อง (รหัส)

สายงาน ป ละกลับ

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วด
ั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

1
เริ่ มต้ น

เลือกการปรับแต่ง

2

3

4

5

6

7

8

ด
ั ภาพ ละตรวจสอบ

ัดภาพ

10

ปรับ ตงภาพ
ปรั บ ตง

30

ติดตั ้ง

5

ตรวจสอบ

5

อั ข ้นเซิ เวอร์

หน้าเว็บไซต์ที่ทน
ั สมัย
สวยงาม และเป็นปัจจุบน
ั

ตรวจสอบหลังอัฟเดท

ปรับเปลี่ยน เพิม
่ ลบ เมนู
ปรั บเมน

20

ตรวจสอบ

20

ตรวจสอบ

5

ปรับแต่งเทมเพลต

หน้าเว็บไซต์ที่ ใช้ง านง่ าย
สวยงาม และเป็นปัจจุบน
ั

ตรวจสอบหลังอัฟเดท

9
สิ ้นสด

35

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณ
งานรวมใน 1 ปี

ผูจ
้ ด
ั ทา ............นายพิทยาธร บุญวรรณ์..................

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชัว
่ โมง
ทาการ

(ตาแหน่ง ...นักประชาสัมพันธ์....)

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230
วัน/ปี

ผูค
้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........

ผูอ
้ นุมัติ

1

....รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง .....

(ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ )

วันที่

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

ตัวชี้วัด
(KQI)
ฐานข้อมูล

2.11 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน ISO 9001
ชื่อ ………………นายพิทยาธร……………….........

นามสกุล ........................บุญวรรณ์......................... รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน ISO 9001.................................................................... กิจกรรมหลัก การตรวจติดตามคุณภาพภายใน......……………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2.1.1การจัดทาปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
- หน่วยนับ : ครั้ง
(Annual Audit Plan)
- 4 ครั้ง/ปี

2.1.2การด าเนิ น การตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน
ตามปฏิทิ นการตรวจติด ตามคุณ ภาพภายใน (Annual
Audit Plan)
2.1.3 การสรุ ป ผลการตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน
ลงในแบบบั น ทึ ก การตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
- DCC แจ้ ง บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงาน
ปฏิ ทิ น การตรวจ
เพื่ อ ทราบก าหนดการการตรวจติ ด ตาม
ติ ด ตามคุ ณ ภาพ
คุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
ภายใน (Annual 30
- DCC จั ด ท าปฏิ ทิ น การตรวจติ ด ตาม
Audit Plan)
คุณภาพภายใน
- บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานด าเนิ น การ
ราย งาน ผ ล ก าร
ตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน (Annual
ต ร ว จ ติ ด ต า ม
4
1
Audit Plan) ตามปฏิทินการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน
คุณภาพภายใน
- DCC ดาเนินการรวบรวมข้อมูลการตรวจ
- ราย งาน การ
1
ติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน (Annual Audit
ต ร ว จ ติ ด ต า ม
รายละเอียดกิจกรรม

100

สัดส่วน

(Internal Audit Checklist) แ ล ะ แ บ บ ราย งาน ผ ล Plan) เพื่ อ รายงานผลลงในแบบบั น ทึ ก
การตรวจติดตาม (Audit Report)
ก า ร ต ร ว จ ติ ด ต า ม คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใน
(Internal Audit Checklist) แ ล ะ แ บ บ
รายงานผลการตรวจติ ด ตาม (Audit
Report)

คุ ณ ภ าพ ภ ายใน
( Internal Audit
Checklist)
- รายงานผลการ
ต ร ว จ ติ ด ต า ม
(Audit Report)

2.1.4 การสรุ ป ผลการตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน - DCC จั ด ท าสรุ ป ผลการตรวจติ ด ตาม
พร้ อ มทั้ ง น าส่ งผลการตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน เพื่ อ เส น อ ต่ อ QMR
เสนอต่อ QMR
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
(Quality Management Representative)
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ราย งาน ก าร
สรุ ป ผลการตรวจ
ติ ด ตามคุ ณ ภาพ
ภายใน
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ........การตรวจติดตามคุณภาพภายใน........
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ...............กิจกรรมหลัก .......................การตรวจติดตามคุณภาพภายใน....................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการปฏิบัติงานการตรวจติดตามคุณภาพภายในได้
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในการตรวจติดตามคุณภาพภายในได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 การจัดทาปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
- DCC แจ้งบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อทราบกาหนดการการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)ผ่าน
ระบบ E - Office
- DCC จัดทา(ร่าง)ปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายในและให้บุคลากรแจ้งรายชื่อการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ฝ่ายงานอื่น ๆ
- DCC จัดทาปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายในและเผยแพร่แก่บุคลากร
3.2 การดาเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
- บุคลากรภายในหน่วยงานดาเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan) ตามปฏิทินการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน
3.3 การสรุ ป ผลการตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายในลงในแบบบั น ทึ ก การตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน (Internal Audit
Checklist) และแบบรายงานผลการตรวจติดตาม (Audit Report)
- DCC ดาเนินการรวบรวมข้อมูลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
- DCC รายงานผลลงในแบบบันทึกการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Checklist) และแบบรายงานผล
การตรวจติดตาม (Audit Report)
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3.4การสรุปผลการตรวจติ ดตามคุณภาพภายใน พร้อมทั้งนาส่งผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในเสนอต่อ QMR(Quality
Management Representative)
- DCC จัดทาสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อเสนอต่อ QMRเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......30...... นาที/ ........3........ ชัว่ โมง/ .........2........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

ขั ้นตอน

การตัดสิน จ

บบ อร์ม

กิจกรรมหลัก ….การตรวจติดตามคุณภาพภายใน....
QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ ม
ั พันธ์ )

กิจกรรมรอง

DCC

การจัดทาป ทิ ินการตรวจติดตาม

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

การสอ่ สาร

เวลา

บุคลากรของฝ่ ายงาน

QMR

นาที

ชม.

สายงาน ลัก

สายงานย้อนกลับ

สายงาน ป ละกลับ

มายเลขดั นีว ัด

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ปฏิทนิ การตรวจติดตาม

ความถูกต้องของเอกสาร

กาหนดการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน

ร้อยละ 100

กาหนดการ
ถูกต้อง

2

แบบฟอร์มเอกสารการตรวจติดตาม
คุณภาพภาบใน

ความถูกต้องของเอกสาร

ปฏิทนิ การตรวจติดตามฯ

1

รายงานผลการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน

ความถูกต้องของเอกสาร

รายงานผลการตรวจติดตามฯ

ความถูกต้ องของเอกสาร

รายงานผลการตรวจติดตามฯ

วัน

เริ่มต้น

ภาพภาย น (Annual Audit Plan)
1

การดาเนินการตรวจติดตาม

ภาพภาย น (Annual Audit Plan)

การสรป ลการตรวจติดตาม
ติดตาม

รวบรวมผลการตรวจ
ติดตามภายใน

บุคลากร
ตรวจติดตามฯตามปฏิทิน
และนาส่งผลการตรวจต่อ DCC

30

ร้อยละ 100

ปฏิทนิ ถูกต้อง

ภาพ

ภาย นลง น บบบันทกการตรวจ
3

บุคลากร
แจ้งรายชื่อการตรวจติดตามฯ
ตามปฏิทินการตรวจฯ

ภาพ

ภาย นตามป ทิ ินการตรวจติดตาม
2

แจ้งบุคลากร
เพื่อทราบกาหนดการ
และจัดทาปฏิทินการตรวจติดตามฯ

ภาพภาย น (Internal Audit

Checklist) ละ บบรายงาน ลการ

รวบรวมผลการตรวจ
ติดตามภายใน
และเสนอต่อ QMR

ร้อยละ 100

รายงานผลการ
ตรวจติดตามฯ
ถูกต้อง

ตรวจติดตาม (Audit Report)
การสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน พร้ อมทั ้งนาส่งผลการตรวจ
4

No

ติดตามคุณภาพภายใน เสนอต่อ QMR
(Quality Management
Representative)

คุณภาพภายใน

รายงานผล
ร้ อยละ 100

การตรวจ
ติดตามฯถูกต้ อง

Yes

30

รวม
หมายเหตุ

รายงานผลการตรวจติดตาม

3

ลงนาม

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1
ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

3

ผูจ้ ดั ทา ............นายพิทยาธร บุญวรรณ์..................

3
ผูอ้ นุมัติ

(ตาแหน่ง ...นักประชาสัมพันธ์....)
ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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....รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง.....
(ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)

วันที่

....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

ตัวชี้วัด (KQI)
ร้อยละ 100 รายงานผล
รายงานผลการตรวจติดตามฯ
การตรวจ
ติดตามฯ

2.12 การรับการตรวจติดตามภายนอก

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน ISO 9001
ชื่อ ………………นายพิทยาธร……………….........

นามสกุล ........................บุญวรรณ์......................... รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งานISO 9001.................................................................... กิจกรรมหลัก การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก...……………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1การรับการตรวจติดตามคุณภาพ 2.1.1 การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการตรวจ
จากภายนอก
ติดตามคุณภาพจากภายนอก
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 2 ครั้ง/ปี
2.1.2 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
ตามกาหนดการที่ประสานงานกับบริษัท
2.1.3 กรรมการผู้ตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
แจ้งผลการตรวจติดตามฯ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจ
ติดตามและรายงานต่อผู้บริหาร QMR และบุคลากร
2.1.4 QMR นาผลการตรวจติดตามฯเข้าที่ประชุม

รายละเอียดกิจกรรม
การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการ
ตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
การรับการตรวจติดตามคุณภาพจาก
ภายนอก จากกรรมการตามกาหนดการ
ที่ได้กาหนดไว้
กรรมการตรวจติดตามฯ สรุปผลการตรวจ
ติดตาม ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร QMR
และบุคลากร ในการเตรียมความพร้อมใน
การรับการตรวจติดตามฯ ครั้งต่อไป
QMR แจ้ง DCC เพื่อนาผลการตรวจ
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2
เอกสารการรับการ
ตรวจติดตาม
1
คุณภาพ
2
กาหนดการตรวจ
ติดตามฯ
1
รายงานผลการ
ตรวจติดตามฯ

รายงานผลการ

30
5

สัดส่วน

ทบทวนฝ่ายบริหารครั้งต่อไป

ติดตามฯเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
ครั้งต่อไป
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ตรวจติดตามฯ
35
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4

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก .......การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก.............
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .......มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ .............กิจกรรมหลัก ..........การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก...........
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอกได้
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอกได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ มถึงระบบและวิธีการปฏิบั ติงานในการรับการตรวจติดตามคุณ ภาพจากภายนอกตลอดจนหน่ว ยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
- จัดเตรียมสถานที่ ที่จอดรถวิทยากร เอกสารประกอบการตรวจติดตามคุณภาพ
3.2 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก ตามกาหนดการที่ประสานงานกับบริษัท
- ดาเนินการประสานงานวิทยากรผู้บริหารบุคลากร สถานที่
3.3 กรรมการผู้ตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก แจ้งผลการตรวจติดตามฯ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจติดตามและรายงาน
ต่อผู้บริหาร QMR และบุคลากร
- บันทึกข้อมูลผลการตรวจติดตามคุณภาพ ข้อเสนอแนะจากกรรมการ เพื่อจัดทาสรุปการดาเนินงานต่อ QMR
3.4QMR นาผลการตรวจติดตามฯเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งต่อไป
- QMR ตรวจสอบคามถูกต้องของสรุปผลการตรวจติดตามฯ และแจ้ง DCC เพื่อนาเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้ง
ต่อไป
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......35...... นาที/ ........0........ ชัว่ โมง/ .........2........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....
FM-xx-yy

เริ่ม ต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

บบ อร์ม

WI-xx-yy

Work Intrucion

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......2......วัน.......0...... ชั่วโมง.......35.......นาที

QM-xx-yy

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

DCC

การจัดเตรียมเอกสาร ข้ อมล นการรับ
ภาพจากภายนอก

กรรมการตรวจติดตาม

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

กิจกรรมรอง

การตรวจติดตาม

การตัดสิน จ

กิจกรรมหลัก ….การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก....

เวลา

บุคลากรของฝ่ ายงาน

QMR

นาที

ชม.

สายงานย้อนกลับ

มายเลขดั นีว ัด

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

เป้าหมาย

1

เอกสารการตรวจติดตามฯ

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ขอเอกสารการตรวจติดตามฯ

ร้อยละ 100

1

เอกสารการตรวจติดตามฯ

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ขอเอกสารการตรวจติดตามฯ

ร้อยละ 100

วัน

จัดเตรียมเอกสารการรับการตรวจฯการ
จัดเตรียมสถานที่

กับบริ ัท

กรรมการ ้ ตรวจติดตาม

เข้ารับการตรวจติดตาม

ตรวจติดตาม

เข้ารับการตรวจติดตาม

เข้ารับการตรวจติดตาม

รายงานผลการตรวจติดตาม

รายงานผลการตรวจติดตาม

30

รายงานผลการตรวจติดตามฯ

ผลการตรวจติดตามฯ

ความถูกต้อง
ของรายงานผล
การตรวจติดตามฯ

ผลการตรวจติดตาม

5

รายงานผลการตรวจติดตามฯ

ผลการตรวจติดตามฯ

ของรายงานผล

เอกสารการ
ตรวจติดตามฯ
มีความถูกต้อง

ภาพจาก

ภายนอก จ้ ง ลการตรวจติดตามฯ
3

เอกสารการ
ตรวจติดตามฯ
มีความถูกต้อง

ภาพจาก

ภายนอก ตามกา นดการทีป่ ระสานงาน
2

ผลลัพธ์

เริ่มต้น

1

การรับการตรวจติดตาม

สายงาน ป ละกลับ

พร้ อมทั ้งสรป ลการตรวจติดตาม ละ
รายงานตอ ้ บริ าร QMR ละบ ลากร

ร้อยละ 100

รายงานผล
การตรวจ
ติดตามฯ
มีความถูกต้อง

QMR นาผลการตรวจติดตามฯเข้ าที่
ประชุมทบทวนฝ่ ายบริหารครัง้ ต่อไป

รายงานผล

ความถูกต้ อง

4

การตรวจติดตามฯ

การตรวจ
ร้ อยละ 100

ติดตามฯ
มีความถูกต้ อง

-

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1
ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา ............นายพิทยาธร บุญวรรณ์..................

35

0

ผูอ้ นุมัติ ....รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง.....

(ตาแหน่ง ...นักประชาสัมพันธ์....)
ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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2

(ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ )
วันที่

....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

ตัวชี้วัด (KQI)
ร้อยละ 100
รายงานผลการตรวจติดตามฯ

รายงานผล
การตรวจ
ติดตามฯ

2.13 การจัดทาโครงการ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ
ชื่อ ………………นายพิทยาธร……………….........
นามสกุล ........................บุญวรรณ์.........................
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน การเงิน/บัญชี/งบประมาณ........................................

รหัสเอกสาร JD - FA - - PR
กิจกรรมหลัก การจัดทาโครงการ……………………………………………………

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..........นางสาวปาริฉัตร์................

ตาแหน่ง ………………หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป…………………………….

นามสกุล ……………จันทร์นวล.…………….

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การจัดทาโครงการ
- หน่วยนับ : โครงการ
- สถิติ ตามแผน

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 ศึกษาระเบียบ ศึกษาข้อมูลการจัดโครงการ
2.1.2 จัดพิมพ์รายละเอียดโครงการกาหนดการ
2.1.3 ท าบั น ทึ ก ข้อ ความขออนุ มั ติ โครงการในระบบ eoffice พร้อมแนบไฟล์รายละเอียดโครงการ
2.1.4 กาหนดเส้นทางผู้รับหนังสือตามสายงาน
2.1.5ติดตามบันทึกข้อความการขออนุมัติโครงการ
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
4
โครงการ
4
โครงการ
4
โครงการ
4
4
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โครงการ
โครงการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
4
3
30
2
3
35
19

6
4

สัดส่วน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาโครงการ
ชื่อ

........................................ นามสกุล .............................................. รหัสเอกสาร WI – _ _ - _ _ - _ _ - _ _

งาน

งานการเงินและบัญชี

กิจกรรมหลัก

การจัดทาโครงการ

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………. นามสกุล …………………………………… ตาแหน่ง ……………………………………………..
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาโครงการ
1.2 เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาโครงการ
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาโครงการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ศึกษาระเบียบ ศึกษาข้อมูลการจัดโครงการ
- หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่จะจัด ติดต่อประสานงาน ศึกษาระเบียบที่จะเบิกจ่าย เตรียมการในโครงการ
3.2 จัดพิมพ์รายละเอียดโครงการ กาหนดการ
- พิมพ์โครงการ โดยต้องคิดรายละเอียดในโครงการ / หลักการและเหตุผล /ความสอดคล้อง/ตอบสนองของ
โครงการตามแผนของหน่วยงานและการประกันคุณภาพ / วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย- ระยะเวลา
ดาเนินโครงการ/ แผนการดาเนินโครงการ/ งบประมาณในโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย / ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ และกาหนดการของโครงการ
3.3 ทาบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการในระบบ e-office พร้อมแนบไฟล์รายละเอียดโครงการ
- พิมพ์บันทึกข้อความในระบบ e-office พร้อมแนบไฟล์รายละเอียดโครงการ
3.4 กาหนดเส้นทางผู้รับหนังสือตามสายงาน
- กาหนดเส้นทางตามสายงานในระบบ e-office
3.5 ติดตามบันทึกข้อความการขออนุมัติโครงการ
- ติดตามโครงการที่ขออนุมัติในระบบ e-office ว่าได้รับการอนุมัติหรือยังจะได้ดาเนินการขั้นตอนต่อไป
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 35 นาที/ 6 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................

ลงนาม .................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย คณะวิทยาการจัดการ
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

การตัดสิน จ

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

บบ อร์ม

งาน การเงินและบัญชี กิจกรรมหลัก การจัดทาโครงการ ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ...........วัน......6..... ชั่วโมง.......35.......นาที
WI-xx-yy

Work Intrucion

QM-xx-yy

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
ขั ้นตอน

กิจกรรมรอง

บ ลภายนอก

ฝ่ ายบุคลากร

จนท.ฝ่ ายการเงินคณะ

บุคลากร/อาจารย์ ของคณะ

สายงานย้อนกลับ

สายงาน ป ละกลับ

มายเลขดั นีว ัด

เวลา
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายแผนคณะ

อธิ การ/รองอธิ การ/คณบดี/รองคณบดี/
หัวหน้ าสานักงาน

กองคลัง

นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

1

ศึกษาระเบียบ ศึกษาข้อมูลการจัดโครงการ

4

โครงการ

ความถูกต้องของโครงการ

โครงการ

ร้อยละ 98

โครงการ

2

จัดพิมพ์รายละเอียดโครงการ กาหนดการ

3

โครงการ

ความถูกต้องของโครงการ

บันทึกข้อความ

ร้อยละ 98

บันทึกข้อความ

3

ทาบันทึกข้อความขออนุมัตโิ ครงการในระบบ
e-office พร้อมแนบไฟล์รายละเอียดโครงการ

30

โครงการ

ความถูกต้องของโครงการ

โครงการ

ร้อยละ 98

โครงการ

2

โครงการ

ความถูกต้องของโครงการ

โครงการ

ร้อยละ 98

โครงการ

3

โครงการ

ความถูกต้องของโครงการ

โครงการ

ร้อยละ 98

โครงการ

e-office

4

กาหนดเส้นทางผู้รับหนังสือตามสายงาน

e-office

5

ติดตามบันทึกข้อความการขออนุมัตโิ ครงการ

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา ............นายพิทยาธร บุญวรรณ์..................
(ตาแหน่ง ...นักประชาสัมพันธ์....)
ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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35

6

ผูอ้ นุมัติ ....รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง.....
(ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ )
วันที่ ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

ตัวชี้วัด
(KQI)
โครงการ

ร้อยละ 98

โครงการ

3. งาน IT
3.1 การบริการการเรียนการสอน

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานIT / โสตฯ
ชื่อ ……นางสาววราภรณ์………......... นามสกุล ................ไชยพร............................................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน IT/ โสตฯ...........................................................
กิจกรรมหลัก ...............การบริการการเรียนการสอน...........................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .........ปาริฉัตร์........................................ นามสกุล ……………………จันทร์นวล……………………………….……………. ตาแหน่ง ………หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป……..………………………………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การบริการการเรียนการสอน
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 กรณีของห้องเรียน
2.1.1.1 รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์หรือจากผูร้ ับ ผู้รับบริการแจ้งปัญหาเข้ามายัง
บริการโดยตรงในการใช้งานสื่อการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.1.1.2เจ้าหน้าที่ดาเนินแก้ปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง รับเรือ่ งและรายละเอียดของปัญหาที่เกิด
ขึ้น
2.1.1.3ตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมอธิบายปัญหาที่เกิด ตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น เช่น การปิด ให้ผู้รับบริการทราบถึงปัญหา
เปิด สัญญาณการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
ขั้วต่อสัญญาณต่างๆ ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร์
โปรเจ็คเตอร์วิชวลไลเซอร์
114

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
480

5

-

-

480

10

-

-

5

-

-

480

ห้องเรียนและ
อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพพร้อมใช้
งานสาหรับการ
เรียนการสอน

สัดส่วน

2.1.2 กรณีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.1.2.4 ตรวจสอบอุปกรณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน ให้กับ อาจารย์
หรือ วิทยากร ก่อนเริ่มการอบรมหรือการสอน
2.1.2.5 ตรวจสอบความพร้อมคอมพิวเตอร์ของผู้
อบรม

2.1.2.6 ตรวจสอบอุปกรณ์หลังใช้งาน

จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจเช็ค
ความพร้อมของไมล์ ลาโพง โปรเจ็คเตอร์
ให้กับอาจารย์หรือวิทยากร
ตรวจเช็ค ความพร้อ มของฮาร์ดแวร์ เช่ น
เมาส์ คี ย์ บ อร์ ด หู ฟั ง ซอฟต์ แ วร์ เช่ น
ระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมสานักงาน
หรือโปรแกรมที่ใช้ประกอบการอบรม

570

หลั ง สิ้ น สุ ด การอบรมหรื อ การสอนจะ
ตรวจเช็ ค อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ง านเสร็ จ เป็ น ที่
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และจั ด เก็ บ เข้ า ที่ เ พื่ อ ให้
พร้อมที่จะใช้งานในช่วงเวลาถัดไป

570

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
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570

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์พร้อมใช้
งานสาหรับการ
เรียน
การสอน

10

-

-

15

-

-

15

-

-

0

1
0
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนการสอน
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์ ..................กิจกรรมหลัก .....การบริการการเรียนและการสอน ……………………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการบริการการเรียนและการสอน
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการบริการการเรียนและการสอน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการบริการการเรียนและการสอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กรณีของห้องเรียน
3.1.1รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์หรือจากผู้รับบริการโดยตรงในการใช้งานสื่อการเรียนการสอน
- ผู้รับบริการแจ้งปัญหาเข้ามายังห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3.1.2 เจ้าหน้าที่ดาเนินแก้ปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง
- รับเรื่องและรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น
3.1.3 ตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมอธิบายปัญหาที่เกิดให้ผู้รับบริการทราบถึงปัญหา
-ตรวจสอบ สาเห ตุ ที่ เกิ ด ขึ้ น เช่ น การปิ ด -เปิ ด สั ญ ญ าณ การเชื่ อ มต่ อ ระห ว่ า งอุ ป กรณ์ ขั้ ว ต่ อ สั ญ ญ าณ ต่ า งๆ
ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ วิชวลไลเซอร์
3.2 กรณีของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3.2.1ตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์ แ ละสื่ อ การเรี ย นการ สอน ให้ กั บ อาจารย์ หรื อ วิ ท ยากร
ก่อนเริ่มการอบรมหรือการสอน
- จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจเช็คความพร้อมของไมล์ ลาโพง โปรเจ็คเตอร์ให้กับอาจารย์หรือวิทยากร
3.2.2ตรวจสอบความพร้อมคอมพิวเตอร์ของผู้อบรม
- ตรวจเช็ ค ความพร้ อ มของฮาร์ ด แวร์ เช่ น เมาส์ คี ย์ บ อร์ ด หู ฟั ง ซอฟต์ แ วร์ เช่ น ระบบปฏิ บั ติ ก าร ชุ ด โปรแกรม
สานักงาน หรือโปรแกรมที่ใช้ประกอบการอบรม
3.2.3ตรวจสอบอุปกรณ์หลังใช้งาน
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- หลั ง สิ้ น สุ ด การอบรมหรื อ การสอนจะตรวจเช็ ค อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ง านเสร็ จ เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และจั ด เก็ บ เข้ า ที่ เพื่ อ ให้
พร้อมที่จะใช้งานในช่วงเวลาถัดไป
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ............ นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์

FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การตัดสิน จ

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนการสอน

WI-xx-yy

บบ อร์ม

Work Intrucion

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......-.....วัน 1 ชั่วโมง......-.......นาที

QM-xx-yy

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

ผู้ใช้ บริ การ

เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย IT / โสตฯ

สายงานย้อนกลับ

เวลา

หัวหน้ าสานักงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงาน ป ละกลับ

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

1
เริ่มต้น

2
เลือกแจ้งปัญหา
การใช้บริการ

3

รับ จ้ งปัญ าทาง ทรศัพท์ รอจาก
้ รบั บริการ ดยตรง นการ ้ งานส่อการ

รั บ จ้ งปั ญ า

5

สามารถปฏิบตั กิ ารได้ทนั ที
ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้ง

ดาเนินการ ก้ ข

10

แก้ปญ
ั หาได้ทนั ที

ตรวจเ ็ อปกร ์

5

เรียนการสอน
4

5

เจ้ า น้ าทีด่ าเนิน ก้ ปัญ าตามที่ ด้ รบั จ้ ง

ตรวจเ ็ อปกร ์ พร้ อมอธิ บายปัญ าที่
เกิด ้ ้ รบั บริการทราบ งปัญ า

6

ห้องเรียนและอุปกร์ที่มี
คุณภาพพร้อมใช้งานสาหรับ
การเรียนการสอน

ตรวจสอบอปกร ์ ละจัดเตรียมอปกร ์
อมพิวเตอร์ ละส่อการเรียนการสอน
้ กบั อาจารย์ รอ วิทยากร กอนเริ่ มการ

ตรวจเ ็ อปกร ์ ละจัดเตรียม

10

อบรม รอการสอน
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อุปกรณ์พร้อมให้บริการ

7

ตรวจสอบ วามพร้ อม อมพิวเตอร์ของ ้
อบรม

8

ตรวจสอบ อมพิวเตอร์ ้ อบรม

15

อุปกรณ์พร้อมให้บริการ

ตรวจเ ็ ลังการ ้ งาน

15

อุปกรณ์พร้อมให้บริการ
สาหรับผู้ใช้บริการรายต่อไป

ตรวจสอบอปกร ์ ลัง ้ งาน

ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
สาหรับการเรียนการสอน

9
สิ ้นสด

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

1

ผูจ้ ดั ทา ............นางสาววราภรณ์ ไชยพร..................
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร์....)
ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........

ผูอ้ นุมัติ รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน....)
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ตัวชี้วัด
(KQI)
ฐานข้อมูล

3.2 การซ่อมบารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานIT / โสตฯ
ชื่อ ……นางสาววราภรณ์………......... นามสกุล ................ไชยพร............................................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน IT/ โสตฯ...........................................................
กิจกรรมหลัก ............... การซ่อมบารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์.....................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .........ปาริฉัตร์........................................ นามสกุล ……………………จันทร์นวล……………………………….……………. ตาแหน่ง ………หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป……..………………………………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การซ่อมบารุงฮาร์ดแวร์/
ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์
- หน่วยนับ : เครื่อง
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง
2.1.1 ตรวจสอบรายการซ่อม

2.1.2 วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้น

2.1.3 สารองข้อมูล

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
ตรวจสอบรายละเอียดตามใบแจ้งรายการ
65
ใบแจ้งรายการ
3
ซ่อมบารุง เช่น ชื่อผู้แจ้ง อาคาร ห้อง และ
ซ่อมบารุง
อาการที่แจ้ง
วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นตามรายการที่
65
ใบแจ้งรายการ
25
แ จ้ งม า ว่ า เกิ ด จ า ก ฮ า ร์ ด แ ว ร์ ห รื อ
ซ่อมบารุง
ซอฟต์แวร์ และเขียนอาการที่พบลงใบแจ้ง
ซ่อมบารุง
เมื่ อวิ เ ค ราะห์ อาก ารเสี ย ได้ แ ล้ ว ก็
65
30
ด าเนิ น การส ารองข้ อ มู ล ไว้ เพื่ อ ป้ อ งกั น
รายละเอียดกิจกรรม
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สัดส่วน

ความเสียหายของข้อมูล
2.1.4 กรณีเกิดจาก ฮาร์ดแวร์
2.1.4.1 วิเคราะห์อุปกรณ์ที่มีปัญหา

2.1.4.2 เปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกเคส
2.1.4.3 เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเคส

วิเคราะห์อุปกรณ์ ที่เกิดปัญ หาว่าสามารถ
ซ่อมได้หรือไม่หรือต้องหาอุปกรณ์ชิ้นใหม่
มาทดแทน
อุปกรณ์ภายนอกเคส เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด
สายสัญญาณจอภาพ จอภาพ เป็นต้น
อุปกรณ์ภายในเคส เช่น เมนบอร์ด การ์ด
จอ แรม ถ่านไบออส ฮาร์ดดิส เป็นต้น

2.1.5 กรณีเกิดจาก ซอฟต์แวร์
2.1.5.1 วิเคราะห์อาการว่าเกิดจากเครื่องติดไวรัส ทดสอบเปิดโปรแกรมหรือเช็คจากโพรเซส
การท างานของระบบปฏิ บั ติ ก าร หรื อการท างานของ ว่ามีการทางานแบบผิดปกติหรือไม่
โปรแกรมที่ใช้งานผิดพลาด
2.1.5.2 แก้ปัญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส
เช็คการทางานของแอนตี้ไวรัสและอัฟเดท
ฐานข้อมูลของแอนตี้ไวรัส พร้อมทาการแส
กนและคลีนไวรัสทิ้ง
2.1.5.3 แก้ ปั ญ หาการท างานของโปรแกรมที่ ดาเนินการถอนโปรแกรมนั้นออกและทา
ผิดพลาด
การติดตั้งโปรแกรมเข้าไปใหม่
2.1.5.4 แก้ปัญหาการทางานของระบบปฏิบัติการ - ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร ผ่ า น
ผิดพลาด
แผ่นโปรแกรม
- ติดตั้งโปรแกรมชุดสานักงาน
- ติดตั้งโปรแกรมยูทิลิตี้
2.1.5.5 ตรวจสอบหลังการแก้ไข
- ทดสอบหลังดาเนินการแก้ไข
- เขี ย นบั น ทึ ก ลงใบแจ้ ง ซ่ อ มบ ารุ ง ว่ า
ดาเนิ นการท าสิ่งใดลงไปบ้าง และบันทึ ก
ข้อมูลเบื้องต้นเช่น เลขครุภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น
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-
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-
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2.1.6 คืนกลับข้อมูลที่สารองไว้ในขั้นตอนแรก

เป็นต้น
น าข้ อ มู ล ที่ ส ารองไว้ ในตอนแรกคื น กลั บ
หลังดาเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

122

95

คอมพิวเตอร์ที่
ผ่านการแก้ไข
ตรวจสอบและ
พร้อมใช้งาน

30

-

-

43
315

6
42
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การซ่อมบารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ..............เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์...... กิจกรรมหลัก ........การซ่อมบารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์……
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการซ่อมบารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการซ่อมบารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการซ่อมบารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบรายการซ่อม
- ตรวจสอบรายละเอียดตามใบแจ้งรายการซ่อมบารุง เช่น ชื่อผู้แจ้ง อาคาร ห้อง และอาการที่แจ้ง
3.2 วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้น
- วิเคราะห์ อ าการเสี ย เบื้ อ งต้ น ตามรายการที่ แ จ้ งมาว่าเกิ ดจากฮาร์ด แวร์ หรือ ซอฟต์ แวร์ และเขีย นอาการที่ พ บลงใบแจ้ ง
ซ่อมบารุง
3.3 สารองข้อมูล
- เมื่อวิเคราะห์อาการเสียได้แล้ว ก็ดาเนินการสารองข้อมูลไว้เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล
3.4 กรณีเกิดจาก ฮาร์ดแวร์
3.4.1วิเคราะห์อุปกรณ์ที่มีปัญหา
- วิเคราะห์อุปกรณ์ที่เกิดปัญหาว่าสามารถซ่อมได้หรือไม่หรือต้องหาอุปกรณ์ชิ้นใหม่มาทดแทน
3.4.2เปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกเคส
- อุปกรณ์ภายนอกเคส เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด สายสัญญาณจอภาพ จอภาพ เป็นต้น
3.4.3เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเคส
- อุปกรณ์ภายในเคส เช่น เมนบอร์ด การ์ดจอ แรม ถ่านไบออส ฮาร์ดดิส เป็นต้น
3.5 กรณีเกิดจาก ซอฟต์แวร์
3.5.1วิเคราะห์อาการว่าเกิดจากเครื่องติดไวรัส การทางานของระบบปฏิบัติการ หรือการทางานของโปรแกรมที่ใช้งาน
ผิดพลาด
- ทดสอบเปิดโปรแกรมหรือเช็คจากโพรเซสว่ามีการทางานแบบผิดปกติหรือไม่
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3.5.2แก้ปัญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส
- เช็คการทางานของแอนตี้ไวรัสและอัฟเดทฐานข้อมูลของแอนตี้ไวรัส พร้อมทาการแสกนและคลีนไวรัสทิ้ง
3.5.3แก้ปัญหาการทางานของโปรแกรมที่ผิดพลาด
- ดาเนินการถอนโปรแกรมนั้นออกและทาการติดตั้งโปรแกรมเข้าไปใหม่
3.5.4แก้ปัญหาการทางานของระบบปฏิบัติการผิดพลาด
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการผ่านแผ่นโปรแกรม
- ติดตั้งโปรแกรมชุดสานักงาน
- ติดตั้งโปรแกรมยูทิลิตี้
3.6ตรวจสอบหลังการแก้ไข
- ทดสอบหลังดาเนินการแก้ไข
- เขียนบันทึกลงใบแจ้งซ่อมบารุง ว่าดาเนินการทาสิ่งใดลงไปบ้างและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเช่น เลขครุภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น เป็นต้น
3.7คืนกลับข้อมูลที่สารองไว้ในขั้นตอนแรก
- นาข้อมูลที่สารองไว้ในตอนแรกคืนกลับหลังดาเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 43 นาที/ 6 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

งาน เทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การตัดสิน จ

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลักการซ่อมบารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์

WI-xx-yy

บบ อร์ม

Work Intrucion

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน .....6..... ชั่วโมง......43.......นาที

QM-xx-yy

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

ผู้ใช้ บริ การ

เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย IT / โสตฯ

สายงานย้อนกลับ

เวลา
หัวหน้ าสานักงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงาน ป ละกลับ

จุดควบคุม (control item)

1
เริ่มต้น

FM-IT-01

2

3

4

ตรวจสอบรายการซอม
ตรวจเ ็ บบ อร์ ม

3

วิเคราะห์อาการ

25

วิเ ราะ ์อาการเสียเบ ้องต้ น

สารองข้ อมล
สารองข้ อมล

5

สารองข้ อมล

30

วิเคราะห์อปุ กรณ์ทมี่ ปี ัญหา
วิเคราะห์อาการ

6

ใบแจ้งรายการซ่อมบารุงฯ
(FM-IT-01)

25

เปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกเคส
เปลี่ยนอปกร ์

10
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ความครบถ้วนของข้อมูล

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

7

เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเคส
เปลี่ยนอปกร ์

8

9

วิเคราะห์อาการว่าเกิดจากเครื่องติดไวรัส
การทางานของระบบปฏิบัตกิ าร หรือ
การทางานของโปรแกรมทีใ่ ช้งานผิดพลาด

20

20

วิเคราะห์อาการ

แก้ปัญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส
20

ก้ ขปั ญ า

10

11

12

13

แก้ปัญหาการทางานของโปรแกรมที่
ผิดพลาด

ก้ ขปั ญ า

แก้ปัญหาการทางานของระบบปฏิบัตกิ าร
ผิดพลาด

30

ก้ ขปั ญ า

3

ตรวจสอบหลังการแก้ไข
ตรวจเ ็

10

ปัญหาได้ถกู แก้ไขทาให้
อุปกรณ์พร้อมสาหรับการใช้
งาน

นกลับข้ อมล

30

ความครบถ้วนของข้อมูล

คืนกลับข้อมูลทีส่ ารองไว้ในขั้นตอนแรก

14
คอมพิวเตอร์ที่ผา่ นการแก้ไข
ตรวจสอบและพร้อมใช้งาน

สิ ้นสด

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี
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6

ผูจ้ ดั ทา ............นางสาววราภรณ์ ไชยพร..................
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร์....)
ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........

ผูอ้ นุมัติ รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน....)
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ตัวชี้วัด
(KQI)
ฐานข้อมูล

3.3 การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานIT / โสตฯ
ชื่อ ……นางสาววราภรณ์……….........

นามสกุล ................ไชยพร............................................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน IT/ โสตฯ...........................................................
กิจกรรมหลัก ............... การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่.....................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .........ปาริฉัตร์........................................ นามสกุล ……………………จันทร์นวล……………………………….……………. ตาแหน่ง ………หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป……..………………………………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
- หน่วยนับ : เครื่อง
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง
2.1.1 รับเรื่องการขอติดตั้งอุปกรณ์ใหม่

2.1.2 กรณีคอมพิวเตอร์ใหม่
2.1.2.1 ติดตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

2.1.2.2 ตรวจเช็คโปรแกรมพร้อมถ่ายโอนข้อมูล

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
-รับเรื่องการขอติดตั้งอุปกรณ์ใหม่จากฝ่าย
40
10
พัสดุ
- ตรวจสอบรายชื่ อ ของผู้ รั บ ครุ ภั ณ ฑ์
อาคาร ห้อง และหมายเลขครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์
รายละเอียดกิจกรรม

ต่ อ พ่ ว งอุ ป กรณ์ ต่ างๆ เช่ น เคส จอภาพ
เมาส์ คี ย์ บ อร์ ด ให้ อ ยู่ ในสภาพพร้ อ มใช้
งาน
ตรวจเช็ค พร้อ มติด ตั้ งโปรแกรมที่ จ าเป็ น
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40

-

-

-

-

20
40

คอมพิวเตอร์ใหม่

45

สัดส่วน

เพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง การถ่ า ยโอนข้ อ มู ล จาก
เครื่องเก่ามายังเครื่องที่ติดตั้งเข้าไปใหม่
2.1.3 กรณีอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
2.1.3.1 ติดตั้งพริ้นเตอร์ หรือ สแกนเนอร์

2.1.4 ตรวจเช็คหลังการติดตั้ง

พร้อมใช้งาน

- ติดตั้งพริ้นเตอร์ หรือ สแกนเนอร์ เข้ากับ
คอมพิวเตอร์
- ลงโปรแกรมที่ติดมากับตัวอุปกรณ์

10

ทดสอบอุปกรณ์และโปรแกรมให้พร้อมใช้
งานหลังการติดตั้ง

10

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
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-

-

5

-

-

50
20

1
20

5

30

อุปกรณ์ต่อพวง
เช่น พริ้นเตอร์
สแกนเนอร์ เครื่อง
ใหม่พร้อมใช้งาน

คูม่ ือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .....................เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์ ....................กิจกรรมหลัก ...........การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่……………….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในงานติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับเรื่องการขอติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
- รับเรื่องการขอติดตั้งอุปกรณ์ใหม่จากฝ่ายพัสดุ
- ตรวจสอบรายชื่อของผู้รับครุภัณฑ์ อาคาร ห้อง และหมายเลขครุภัณฑ์และอุปกรณ์
3.2 กรณีคอมพิวเตอร์ใหม่
3.2.1ติดตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
- ต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคส จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3.2.2ตรวจเช็คโปรแกรมพร้อมถ่ายโอนข้อมูล
- ตรวจเช็ ค พร้ อ มติ ด ตั้ ง โปรแกรมที่ จ าเป็ น เพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง การถ่ า ยโอนข้ อ มู ล จากเครื่ อ งเก่ า มายั ง เครื่ อ งที่ ติ ด ตั้ ง
เข้าไปใหม่
3.3 กรณีอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
3.3.1ติดตั้งพริ้นเตอร์ หรือ สแกนเนอร์
- ติดตั้งพริ้นเตอร์ หรือ สแกนเนอร์ เข้ากับคอมพิวเตอร์
- ลงโปรแกรมที่ติดมากับตัวอุปกรณ์
3.4ตรวจเช็คหลังการติดตั้ง
- ทดสอบอุปกรณ์และโปรแกรมให้พร้อมใช้งานหลังการติดตั้ง

129

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

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 50 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์

FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การตัดสิน จ

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลักการติดตัง้ อุปกรณ์ใหม่
QM-xx-yy

WI-xx-yy

บบ อร์ม

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน .....1..... ชั่วโมง......50.......นาที

Work Intrucion

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

ฝ่ ายพัสดุ

เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย IT / โสตฯ

สายงานย้อนกลับ

เวลา
หัวหน้ าสานักงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

ชม.

วัน

สายงาน ป ละกลับ

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ใบตรวจรับครุภณ
ั ฑ์

รายชื่อผู้รับและเลขครุภณ
ั ฑ์

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

1
เริ่มต้น

จ้ งเร่ องติดตั ้งอปกร ์ ม

2

รับเร่ องการขอติดตั ้งอปกร ์ ม
รั บเร่ อง

3

ตรวจสอบชนิดอุปกรณ์

10

ติดตั ้ง อมพิวเตอร์เ ร่ อง ม
ติดตั ้ง

4

20

ตรวจเ ็ ปร กรมพร้ อม าย อนข้ อมล
ตรวจเ ็ พร้ อม อนข้ อมล

5

45

คอมพิวเตอร์ใหม่พร้อมใช้งาน

30

อุปกรณ์ตอ่ พวง เช่น พริ้นเตอร์
สแกนเนอร์ เครื่องใหม่พร้อม
ใช้งาน

ติดตัง้ พริ้นเตอร์ หรือ สแกนเนอร์
ติดตั ้ง
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6

ตรวจเช็คหลังการติดตัง้
5

ตรวจสอบ

7
สิ ้นสด

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

50

1

ผูจ้ ดั ทา ............นางสาววราภรณ์ ไชยพร..................
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร์....)
ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........

ผูอ้ นุมัติ รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน....)
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ตัวชี้วัด
(KQI)
ฐานข้อมูล

3.4 การปรับปรง

ละพัฒนาเว็บ ซต์

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานIT / โสตฯ
ชื่อ ……นางสาววราภรณ์……….........

นามสกุล ................ไชยพร............................................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน IT/ โสตฯ...........................................................
กิจกรรมหลัก ............... การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์.....................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .........ปาริฉัตร์........................................ นามสกุล ……………………จันทร์นวล……………………………….……………. ตาแหน่ง ………หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป……..………………………………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 2.1.1 กรณีออกแบบกราฟฟิค
- หน่วยนับ : ครั้ง
2.1.1.1 คัดภาพและตรวจสอบ
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน

2.1.1.2 ปรับแต่งภาพ

รายละเอียดกิจกรรม
- คั ดเลื อกภาพจากฝ่ ายประชาสัม พั น ธ์ที่
นาส่งเพื่อนามาขึ้นเว็บไซต์
- ตรวจสอบขนาดของภาพว่ า สามารถ
น ามาขึ้ น เว็ บ ไซต์ ไ ด้ เ ลยห รื อ ต้ องม า
ปรับแต่งขนาดของภาพก่อน
- ปรั บ ขนาดของภาพให้ เ หมาะสมกั บ
การนาขึ้นเว็บไซต์
- แต่งภาพ ใส่ข้อความ ตามหัวข้อของสิ่งที่
จาเป็นต้องประชาสัมพันธ์
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
240

10

-

-

240

30

-

-

สัดส่วน

2.1.1.3 อัฟขึ้นเซิฟเวอร์
2.1.1.4 ตรวจสอบหลังอัฟเดท

2.1.2 กรณีปรับยูสเซอร์อินเตอร์เฟส
2.1.2.1 ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลบ เมนู

2.1.2.2 ปรับแต่งเทมเพลต

2.1.2.3 ตรวจสอบหลังอัฟเดท

น าภาพอั ฟ โหลดเข้ า ไปยั งเซิ ฟ เวอร์ เพื่ อ
ประมวลผลผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์
ตรวจสอบหน้ า เว็ บ เพจผ่ า นหน้ า เว็ บ
บราวเซอร์และตรวจสอบความถูกต้องหลัง
หลังการอัฟเดท เช่น ขนาดภาพ ข้อความ
ว่าเป็นไปตามที่ประชาสัมพันธ์แจ้งหรือไม่

240

- เพิ่มเมนูที่จาเป็นขึ้น
- ปรับแต่งตาแหน่งของเมนู
- ลบเมนูที่ไม่ต้องการแสดงผลหน้าจอออก
ปรับ แต่งหน้ าเทมเพลต เช่น เพิ่มภาพใน
แต่ ล ะห น้ า สร้ า งลิ้ ง ไป ยั ง ห น่ ว ยงาน
ภายนอก เพิ่มโมดูลที่จาเป็น เป็นต้น
ตรวจสอบหน้ า เว็ บ เพจผ่ า นหน้ า เว็ บ
บราวเซอร์และตรวจสอบความถูกต้องหลัง
หลั งการอั ฟ เดท เช่ น ต าแหน่ งของเมนู
ความถู กต้ อ งของลิ้ งที่ ส่ งไปยังหน่ ว ยงาน
ภายนอก

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
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5

-

-

5

-

-

180

20

-

-

180

20

-

-

5

-

-

35
0

1
27

44

240

180

หน้าเว็บไซต์ที่
ทันสมัย สวยงาม
และเป็นปัจจุบัน

หน้าเว็บไซต์ที่ ใช้
งานง่าย สวยงาม
และเป็นปัจจุบัน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .................เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์................... กิจกรรมหลัก ......การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์…….……
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กรณีออกแบบกราฟฟิค
3.1.1คัดภาพและตรวจสอบ
- คัดเลือกภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่นาส่งเพื่อนามาขึ้นเว็บไซต์
- ตรวจสอบขนาดของภาพว่าสามารถนามาขึ้นเว็บไซต์ได้เลยหรือต้องมาปรับแต่งขนาดของภาพก่อน
3.1.2ปรับแต่งภาพ
- ปรับขนาดของภาพให้เหมาะสมกับการนาขึ้นเว็บไซต์
- แต่งภาพ ใส่ข้อความ ตามหัวข้อของสิ่งที่จาเป็นต้องประชาสัมพันธ์
3.1.3 อัฟขึ้นเซิฟเวอร์
- นาภาพอัฟโหลดเข้าไปยังเซิฟเวอร์เพื่อประมวลผลผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์
3.1.4 ตรวจสอบหลังอัฟเดท
- ตรวจสอบหน้ า เว็ บ เพจผ่ า นหน้ า เว็ บ บราวเซอร์ แ ละตรวจสอบความถู ก ต้ อ งหลั ง หลั ง การอั ฟ เดท เช่ น ขนาดภาพ
ข้อความว่าเป็นไปตามที่ประชาสัมพันธ์แจ้งหรือไม่
3.2 กรณีปรับยูสเซอร์อินเตอร์เฟส
3.2.1ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลบ เมนู
- เพิ่มเมนูที่จาเป็น
- ปรับแต่งตาแหน่งของเมนู
- ลบเมนูที่ไม่ต้องการแสดงผล
3.2.2 ตรวจสอบหลังอัฟเดท
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- ตรวจสอบหน้ า เว็ บ เพจผ่ า นหน้ า เว็ บ บราวเซอร์ แ ละตรวจสอบความถู ก ต้ อ งหลั ง หลั ง การอั ฟ เดท เช่ น ต าแหน่ ง
ของเมนู ความถูกต้องของลิ้งที่ส่งไปยังหน่วยงานภายนอก
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 35 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

การตัดสิน จ

บบ อร์ม

กิจกรรมหลักการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน .....1..... ชั่วโมง......35.......นาที

WI-xx-yy

Work Intrucion

QM-xx-yy

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

กิจกรรมรอง

เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย IT / โสตฯ

เวลา
หัวหน้ าสานักงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

ชม.

วัน

สายงานย้อนกลับ

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงาน ป ละกลับ

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

1
เริ่ มต้ น

เลือกการปรับแต่ง

2

3

4

5

ดั ภาพ ละตรวจสอบ

ัดภาพ

10

ปรับ ตงภาพ
ปรั บ ตง

30

ติดตั ้ง

5

ตรวจสอบ

5

อั ข ้นเซิ เวอร์

ตรวจสอบหลังอัฟเดท
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หน้าเว็บไซต์ที่ทนั สมัย
สวยงาม และเป็นปัจจุบนั

6

7

8

ปรับเปลี่ยน เพิม่ ลบ เมนู
ปรั บเมน

20

ตรวจสอบ

20

ปรับแต่งเทมเพลต

หน้าเว็บไซต์ที่ ใช้งานง่ าย
สวยงาม และเป็นปัจจุบนั

ตรวจสอบหลังอัฟเดท
5

ตรวจสอบ

9
สิ ้นสด

รวม
หมายเหตุ

35

1

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณ
ผูจ้ ดั ทา ............นางสาววราภรณ์ ไชยพร..................
งานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชัว่ โมง
ทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230
วัน/ปี

(ตาแหน่ง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร์....)

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........

ผูอ้ นุมัติ รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน....)
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ตัวชี้วัด
(KQI)
ฐานข้อมูล

3.5 งานระบบเ

รอขาย

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานIT / โสตฯ
ชื่อ ……นางสาววราภรณ์……….........

นามสกุล ................ไชยพร............................................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน IT/ โสตฯ...........................................................
กิจกรรมหลัก ............... การงานระบบเครือข่าย.......................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .........ปาริฉัตร์........................................ นามสกุล ……………………จันทร์นวล……………………………….……………. ตาแหน่ง ………หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป……..………………………………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การงานระบบเครือข่าย
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.1 รับแจ้งการใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ต
รับเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ 280
5
ไม่สามารถใช้งานได้
2.1.2 ตรวจสอบปั ญ หาว่ า เกิ ด จาก ซอฟต์ แ วร์ ห รื อ - ตรวจเช็คการทางานของซอฟต์แวร์
280
20
ฮาร์ดแวร์
ในระบบ
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
- การใช้งานอินเตอร์เน็ตต่างๆ
2.1.3 ในกรณีที่เกิดจากซอฟต์แวร์ให้ส่งอยู่ในขั้นตอน
- ส่งไปอยู่ในขั้นตอนซ่อมบารุงเพื่อ
ของการซ่อมบารุง
ตรวจเช็คอย่างละเอียด
2.1.4 ตรวจเช็คในกรณีที่เกิดจากฮาร์ดแวร์
- ตรวจเช็ ค สายสั ญ ญาณอิ น เตอร์ เน็ ต 280
20
(สายแลน) พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ อุปกรณ์
กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
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สัดส่วน

กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
- ในกรณีที่พบว่าเกิดจากพอร์ตที่
อยู่ภายในตัวเครื่องคอมพิ วเตอร์มีปั ญหา
ให้ส่งอยู่ในขั้นตอนซ่อมบารุง
2.1.5 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ จนไม่ ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความแจ้ ง ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
สามารถดาเนินการซ่อมได้ด้วยตนเอง จะดาเนินการแจ้ง อุ ป กรณ์ ที่ มี ปั ญ หาให้ กั บ ฝ่ า ย IT ของ
ฝ่าย IT ของทางมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

2.1.6 เดินสาย UTP พร้อม เข้าหัว RJ45

2.1.7 ตรวจสอบ ไอพี แอดเดรส
2.1.8 กาหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส

2.1.9 ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตหลังติดตั้ง

เข้าหัว RJ 45 เชื่อมต่อกับสาย UTP เพื่ อ
น าไปปลั๊ ก อิ น เข้ า กั บ บล็ อ คที่ จั ด ไว้ ไปยั ง
เครื่องคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบไอพี แอดเดรส โดยใช้โปรแกรม
แสกนไอพี หรือ ตารางไอพีที่มี
กาหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส ซับเน็ ต
มาร์คดีฟอลต์ เกตเวย์ DNS Server ที่ได้ .
ให้ ต รงกั บ เงื่ อ นไขที่ ส านั ก เทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ ก า ห น ด ไป ยั ง เค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์
ทดสอบระบบสั ญ ญาณอิ น เตอร์เน็ ต โดย
การเข้าเว็บไซต์ของมหาลัยฯ หรือเว็บไซต์
ภายนอกอื่นๆ

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
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บันทึกข้อความ

15

-

-

130

20

-

-

130

10

-

-

130

10

-

-

10

-

-

50
260

1
7

44

130

อินเตอร์เน็ต
สามารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การงานระบบเครือข่าย
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ……………เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์ ..............กิจกรรมหลัก .........................การงานระบบเครือข่าย…………….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการงานระบบเครือข่าย
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการงานระบบเครือข่าย
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการงานระบบเครือข่าย
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแจ้งการใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ต
- รับเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ไม่สามารถใช้งานได้
3.2 ตรวจสอบปัญหาว่าเกิดจาก ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์
- ตรวจเช็คการทางานของซอฟต์แวร์ในระบบ
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตต่างๆ
3.3 ในกรณีที่เกิดจากซอฟต์แวร์ให้ส่งอยู่ในขั้นตอนของการซ่อมบารุง
- ส่งไปอยู่ในขั้นตอนซ่อมบารุงเพื่อตรวจเช็คอย่างละเอียด
3.4 ในกรณีที่เกิดจากฮาร์ดแวร์
- ตรวจเช็ค สายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สายแลน) พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
- ในกรณีที่พบว่าเกิดจากพอร์ตที่อยู่ภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาให้ส่งอยู่ในขั้นตอนซ่อมบารุง
3.5 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์จนไม่สามารถดาเนินการซ่อมได้ด้วยตนเอง จะดาเนินการแจ้งฝ่าย IT ของทาง
มหาวิทยาลัย
- ทาบันทึกข้อความแจ้งปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีปัญหาให้กับ ฝ่าย IT ของมหาวิทยาลัย
3.6 เดินสาย UTP พร้อม เข้าหัว RJ45
- เข้าหัว RJ 45 เชื่อมต่อกับสาย UTP เพื่อนาไปปลั๊กอินเข้ากับบล็อคที่จัดไว้ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
3.7 ตรวจสอบ ไอพี แอดเดรส
- ตรวจสอบไอพี แอดเดรส โดยใช้โปรแกรม แสกนไอพี หรือ ตารางไอพีที่มี
3.8 กาหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส
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- กาหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส ซับเน็ตมาร์ค ดีฟอลต์ เกตเวย์ DNS Server ที่ได้ .ให้ตรงกับเงื่อนไขที่สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศกาหนด ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
3.9 ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตหลังติดตั้ง
- ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยการเข้าเว็บไซต์ของมหาลัยฯ หรือเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ

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

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 50 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

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

142

คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป งาน เทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์ กิจกรรมหลักการงานระบบครือข่าย ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน .....1..... ชั่วโมง......50.......นาที
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขัน้ ตอน

การตัดสิน จ

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

บบ อร์ม

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
้ ้ บริการ

เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย IT / โสตฯ

สานัก IT

สายงานย้อนกลับ

เวลา
หัวหน้ าสานักงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

1
เริ่ มต้ น

จ้ งอินเตอร์ เน็ต ้ งาน
ม ด้

2

3

รับ จ้ งการ ้ งานสัญญา อินเตอร์เน็ต

นกร ีทเี่ กิดจากซอ ต์ วร์ ้ สงอย น
สงขัน้ ตอนซอมบารง

-

แบบฟอร์มใบแจ้งรายการซ่อม
บารุงฯ
(FM-IT-01)

ตรวจเช็คในกรณีทเี่ กิดจากฮาร์ดแวร์
20

ตรวจฮาร์ดแวร์

6

แบบฟอร์มใบแจ้งรายการซ่อม
บารุงฯ
(FM-IT-01)

20

ตรวจสอบอาการ

ขัน้ ตอนของการซอมบารง

5

5

ตรวจสอบปัญ าวาเกิดจาก ซอ ต์ วร์
รอฮาร์ด วร์

4

รั บ จ้ งปั ญ า

ในกรณีทคี่ วามเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์
จนไม่สามารถดาเนินการซ่อมได้ดว้ ย
ตนเอง จะดาเนินการแจ้งฝ่าย IT ของทาง
มหาวิทยาลัย

ทาบันทก จ้ ง IT
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15

บันทึกข้อความ

สายงาน ป ละกลับ

จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีวัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

7

8

9

เดินสาย UTP พร้อม เข้าหัว RJ45
เดินสายพร้ อมเ ้ า ัว RJ

20

้ น า มายเลข IP

10

กา นด มายเลข IP

10

ตรวจสอบ ไอพี แอดเดรส
ป้องกันการชนกันของ
หมายเลข IP

กาหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส

10

อินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

สิน้ สด

11

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชัว่ โมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา ............นางสาววราภรณ์ ไชยพร..................
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร์....)
ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........

ผูอ้ นุมัติ รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน....)

ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
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50

1

ตัวชี้วัด
(KQI)
ฐานข้อมูล

3.6 การเพิม
่ ขาวสารเว็บ

ซต์

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานIT / โสตฯ
ชื่อ ……นางสาววราภรณ์……….........

นามสกุล ................ไชยพร............................................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน IT/ โสตฯ...........................................................
กิจกรรมหลัก ............... การเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ต์.......................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .........ปาริฉัตร์........................................ นามสกุล ……………………จันทร์นวล……………………………….……………. ตาแหน่ง ………หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป……..………………………………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง
2.1.1 ตรวจสอบข้อมูล
2.1.2 ปรับแต่งภาพ
2.1.3 อัพโหลดไฟล์ภาพ

2.1.4 เพิ่มเนื้อหาข่าวพร้อมปรับรูปแบบ
2.1.5 ตรวจสอบหลังการอัพเดท

รายละเอียดกิจกรรม
- ตรวจสอบขนาด รูปแบบของภาพ
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ
- ปรับขนาดของรูปภาพให้เหมาะสม
- ปรับ แสง ความคมชัด ของภาพ
นาไฟล์ภาพอัพโหลดขึ้นเซิฟเวอร์โดยสร้าง
โฟลเดอร์แยกเก็บเป็นการอัพโหลดขึ้นใน
แต่ละครั้งเพื่อง่ายต่องานจัดการ
น าเนื้ อหาข่าวในรูป แบบของข้อ ความใส่
ตามหัวข้อข่าวที่กาหนดขึ้น
ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อย
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
156
5
156

20

156

5

156

5

156

ข้อมูลข่าวสารบน

5

สัดส่วน

ของภาพ ข้ อ ความที่ น าขึ้ น ผ่ า นหน้ า เว็ บ
บราวเซอร์
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

เว็บไซต์ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน
40
0
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ……………..เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์................... กิจกรรมหลัก ............การเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์…………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบข้อมูล
- ตรวจสอบขนาด รูปแบบของภาพ
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ
3.2 ปรับแต่งภาพ
- ปรับขนาดของรูปภาพให้เหมาะสม
- ปรับ แสง ความคมชัด ของภาพ
3.3 อัฟโหลดไฟล์ภาพ
- นาไฟล์ภาพอัฟโหลดขึ้นเซิฟเวอร์โดยสร้างโฟลเดอร์แยกเก็บเป็นการอัฟขึ้นในแต่ละครั้งเพื่อง่ายต่องานจัดการ
3.4 เพิ่มเนื้อหาข่าวพร้อมปรับรูปแบบ
- นาเนื้อหาข่าวในรูปแบบของข้อความใส่ตามหัวข้อข่าวที่กาหนดขึ้น
3.5 ตรวจสอบหลังการอัฟเดท
- ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของภาพ ข้อความที่นาขึ้นผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 40 นาที/ ................ ชัว่ โมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขัน้ ตอน

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

1

การตัดสิน จ

กิจกรรมหลักการเพิม่ ข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน ............ ชั่วโมง......40.......นาที

WI-xx-yy

บบ อร์ม

Work Intrucion

QM-xx-yy

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
งานประ าสัมพันธ์

เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย IT / โสตฯ

เวลา

หัวหน้ าสานักงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

เริ่ มต้ น

ข้ อมลลงเว็บ ซต์

2

3

4

5

ตรวจสอบข้ อมล
ตรวจสอบ

5

ปรั บ ตง

20

ติดตัง้

5

ติดตัง้

5

ปรับ ตงภาพ

อัพ ลด ล์ภาพ

เพิม่ เนื้อหาข่าวพร้อมปรับรูปแบบ
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ชม.

วัน

สายงานย้อนกลับ

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงาน ป ละกลับ

จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

6

ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
ทันสมัยและเป็นปัจจุบนั

ตรวจสอบหลังการอัพเดท
5

ตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูล

7
สิน้ สด

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชัว่ โมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

40

ผูจ้ ดั ทา ............นางสาววราภรณ์ ไชยพร..................
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร์....)
ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........

ผูอ้ นุมัติ รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน....)

150

ตัวชี้วัด
(KQI)
ฐานข้อมูล

3.7 การประ

าสัมพันธ์บนเว็บ ซต์

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ ……นางสาววราภรณ์……….........

นามสกุล ................ไชยพร............................................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน IT/ โสตฯ...........................................................
กิจกรรมหลัก ............... การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์.......................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .........ปาริฉัตร์........................................ นามสกุล ……………………จันทร์นวล……………………………….……………. ตาแหน่ง ………หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป……..………………………………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 รับแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่างๆจากสานักงานคณะ
หรือสาขาวิชาภายในคณะ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์

รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากสานักงานคณะ
หรือสาขาวิชาซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office
หรือเมล์ หรือเอกสาร
2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล / รูปภาพ
เมื่อได้รับข้อมูลมาทาการตรวจสอบความ
กิจกรรม
ถูกต้องของข้อความและรูปภาพประกอบ
2.1.3 ดาเนินการลงข้อมูลหรือข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็ป นาเนื้อหาข่าวหรือข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว
ไซด์ของคณะ
ลงประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซด์ของคณะ
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
156 ข้อมูล
10

156
156

1
ประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์

30
40
0

1
6

14

สัดส่วน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก …………การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์………....
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .............ประชาสัมพันธ์............................... กิจกรรมหลัก ....................การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์...........................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล ....................................... ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่างๆจากสานักงานคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์
รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากสานักงานคณะ หรือสาขาวิชา ซึ่งจะส่งผ่านระบบ e-office หรือเมล์ หรือเอกสาร

3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล / รูปภาพกิจกรรม
เมื่อได้รับข้อมูลมาทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและรูปภาพประกอบ

3.3 ดาเนินการลงข้อมูลหรือข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซด์ของคณะ
นาเนื้อหาข่าวหรือข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วลงประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซด์ของคณะ

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 08)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน .....40..... นาที/….....1........ ชัว่ โมง/…................ วัน
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7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....ประชาสัมพันธ์....
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

1.

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

การตัดสิน จ

กิจกรรมหลัก ...การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ....
QM-xx-yy

WI-xx-yy

บบ อร์ม

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน....1......... ชั่วโมง.......40.......นาที

Work Intrucion

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

บุคคลภายในคณะ/ภายนอก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รับแจ้ งข่าวสาร ข้ อมูลต่างๆจาก

เวลา

สานักงานคณะ/สาขาวิชา

จ้ งขาวสาร/ข้ อมลตางๆ

สานักงานคณะหรือสาขาวิชาภายใน

การสอ่ สาร

นาที

ชม.

10

วัน

สายงาน ลัก

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

ข้ อมูลหรื อข่าวสาร

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

ความถูกต้ องของข้ อมูลหรื อ

สายงาน ป ละกลับ

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ข้ อมูลข่าวสาร

ร้ อยละ 100

ข้ อมูลข่าวสาร

ความถูกต้ องของข้ อมูลที่

ร้ อยละ 100

ข้ อมูล

ข่าวสาร

คณะ ทีต่ ้ องการประชาสัมพันธ์
รวบรวมข้ อมลขาวสาร

2.

ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล /

NO

รูปภาพกิจกรรม

ความถูกต้ องของข้ อมูลหรื อ

1

ตรวจสอบ

ข่าวสาร

YES

3.

ดาเนินการลงข้ อมูลหรือข่าว
ประชาสัมพันธ์ บนเว็ปไซด์ของคณะ

ทราบข้ อมล

30

ดาเนินการลงข้ อมล รอขาว
ประ าสัมพันธ์

บนเว็ปไซด์ของคณะ

40
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ข้ อมูลหรื อข่าวประชาสัมพันธ์

1

ผูจ้ ดั ทา ............นางสาววราภรณ์
ไชยพร..................

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ

(ตาแหน่ง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร์....)

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........
ผูอ้ นุมัติ
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน....) ตาแหน่ง
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รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์

ตัวชี้วัด (KQI)
ความถูกต้องของข้อมูลที่
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

ร้อยละ 100 ข้อมูล

4. งาน

สตทัศนศก า
4.1 การบริ การการเรี ยนการสอน

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานIT / โสตฯ
ชื่อ …………………………นายชลัช………………......... นามสกุล ..............................โชติจันทร์.................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนการสอน..............................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..................นางสาวปาริฉัตร์....................... นามสกุล ………………จันทร์นวล ……………….……………. ตาแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือ่ กาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การบริการการเรียนการสอน
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง
2.1.1 กรณีของห้องเรียน
2.1.1.1 รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์หรือจาก
ผู้รับบริการโดยตรงในการใช้งานสือ่ การเรียนการสอน
2.1.1.2 เจ้าหน้ าที่ ด าเนิ น แก้ ปั ญ หาตามที่ ได้รั บ
แจ้ง
2.1.1.3 ตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมอธิบายปัญหาที่
เกิดให้ผู้รับบริการทราบถึงปัญหา

รายละเอียดกิจกรรม
ผู้รับบริการแจ้งปัญหาเข้ามายัง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
รั บ เรื่ อ งและรายละเอี ย ดของปั ญ หาที่
เกิดขึ้น
ตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น เช่น การปิด เปิด สัญญาณการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
ขั้วต่อสัญญาณต่างๆ ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร์
โปรเจ็คเตอร์วิชวลไลเซอร์
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
40

5

-

-

40

10

-

-

5

-

-

40

ห้องเรียนและ
อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพพร้อมใช้
งานสาหรับการ

สัดส่วน

เรียนการสอน
2.1.2 กรณีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.1.2.4 ตรวจสอบอุปกรณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน ให้กับ อาจารย์
หรือ วิทยากร ก่อนเริ่มการอบรมหรือการสอน
2.1.2.5 ตรวจสอบความพร้อมคอมพิวเตอร์ของผู้
อบรม

2.1.2.6 ตรวจสอบอุปกรณ์หลังใช้งาน

จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจเช็ค
ความพร้อมของไมล์ ลาโพง โปรเจ็คเตอร์
ให้กับอาจารย์หรือวิทยากร
ตรวจเช็ค ความพร้อ มของฮาร์ดแวร์ เช่ น
เมาส์ คี ย์ บ อร์ ด หู ฟั ง ซอฟต์ แ วร์ เช่ น
ระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมสานักงาน
หรือโปรแกรมที่ใช้ประกอบการอบรม

-

หลั ง สิ้ น สุ ด การอบรมหรื อ การสอนจะ
ตรวจเช็ ค อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ง านเสร็ จ เป็ น ที่
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และจั ด เก็ บ เข้ า ที่ เ พื่ อ ให้
พร้อมที่จะใช้งานในช่วงเวลาถัดไป

40

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
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-

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์พร้อมใช้
งานสาหรับการ
เรียนการสอน

10

-

-

15

-

-

15

-

-

25

1

3

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนการสอน
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์ ..................กิจกรรมหลัก .....การบริการการเรียนและการสอน ……………………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการบริการการเรียนและการสอน
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการบริการการเรียนและการสอน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการบริการการเรียนและการสอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กรณีของห้องเรียน
3.1.1รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์หรือจากผู้รับบริการโดยตรงในการใช้งานสื่อการเรียนการสอน
- ผู้รับบริการแจ้งปัญหาเข้ามายังห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3.1.2 เจ้าหน้าที่ดาเนินแก้ปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง
- รับเรื่องและรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น
3.1.3 ตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมอธิบายปัญหาที่เกิดให้ผู้รับบริการทราบถึงปัญหา
-ตรวจสอบ สาเห ตุ ที่ เกิ ด ขึ้ น เช่ น การปิ ด -เปิ ด สั ญ ญ าณ การเชื่ อ มต่ อ ระห ว่ า งอุ ป กรณ์ ขั้ ว ต่ อ สั ญ ญ าณ ต่ า งๆ
ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ วิชวลไลเซอร์
3.2 กรณีของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3.2.1ตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์ แ ละสื่ อ การเรี ย นการสอน ให้ กั บ อาจารย์ หรื อ วิ ท ยาก ร
ก่อนเริ่มการอบรมหรือการสอน
- จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจเช็คความพร้อมของไมล์ ลาโพง โปรเจ็คเตอร์ให้กับอาจารย์หรือวิทยากร
3.2.2ตรวจสอบความพร้อมคอมพิวเตอร์ของผู้อบรม
- ตรวจเช็ ค ความพร้ อ มของฮาร์ ด แวร์ เช่ น เมาส์ คี ย์ บ อร์ ด หู ฟั ง ซอฟต์ แ วร์ เช่ น ระบบปฏิ บั ติ ก าร ชุ ด โปรแกรม
สานักงาน หรือโปรแกรมที่ใช้ประกอบการอบรม
3.2.3ตรวจสอบอุปกรณ์หลังใช้งาน
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- หลั ง สิ้ น สุ ด การอบรมหรื อ การสอนจะตรวจเช็ ค อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ง านเสร็ จ เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และจั ด เก็ บ เข้ า ที่ เพื่ อ ให้
พร้อมที่จะใช้งานในช่วงเวลาถัดไป
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ............ นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์

FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การตัดสิน จ

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนการสอน

WI-xx-yy

บบ อร์ม

Work Intrucion

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......-.....วัน 1 ชั่วโมง......-.......นาที

QM-xx-yy

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

ผู้ใช้ บริ การ

เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย IT / โสตฯ

สายงานย้อนกลับ

เวลา

หัวหน้ าสานักงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงาน ป ละกลับ

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

1
เริ่มต้น

2
เลือกแจ้งปัญหา
การใช้บริการ

3

รับ จ้ งปัญ าทาง ทรศัพท์ รอจาก
้ รบั บริการ ดยตรง นการ ้ งานส่อการ

รั บ จ้ งปั ญ า

5

สามารถปฏิบตั กิ ารได้ทนั ที
ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้ง

ดาเนินการ ก้ ข

10

แก้ปญ
ั หาได้ทนั ที

ตรวจเ ็ อปกร ์

5

เรียนการสอน
4

5

เจ้ า น้ าทีด่ าเนิน ก้ ปัญ าตามที่ ด้ รบั จ้ ง

ตรวจเ ็ อปกร ์ พร้ อมอธิ บายปัญ าที่
เกิด ้ ้ รบั บริการทราบ งปัญ า

6

ห้องเรียนและอุปกร์ที่มี
คุณภาพพร้อมใช้งานสาหรับ
การเรียนการสอน

ตรวจสอบอปกร ์ ละจัดเตรียมอปกร ์
อมพิวเตอร์ ละส่อการเรียนการสอน
้ กบั อาจารย์ รอ วิทยากร กอนเริ่ มการ

ตรวจเ ็ อปกร ์ ละจัดเตรียม

10

อบรม รอการสอน
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อุปกรณ์พร้อมให้บริการ

7

ตรวจสอบ วามพร้ อม อมพิวเตอร์ของ ้
อบรม

8

ตรวจสอบ อมพิวเตอร์ ้ อบรม

15

อุปกรณ์พร้อมให้บริการ

ตรวจเ ็ ลังการ ้ งาน

15

อุปกรณ์พร้อมให้บริการ
สาหรับผู้ใช้บริการรายต่อไป

ตรวจสอบอปกร ์ ลัง ้ งาน

ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
สาหรับการเรียนการสอน

9
สิ ้นสด

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

1

ผูจ้ ดั ทา ............นายชลัช โชติจนั ทร์.................
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการโสตทัศนศึกษา....)
ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........

ผูอ้ นุมัติ รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน....)
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ตัวชี้วัด
(KQI)
ฐานข้อมูล

4.2 การจอง ้ องประ ม

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานIT / โสตฯ
ชื่อ …………………………นายชลัช………………......... นามสกุล ..............................โชติจันทร์.................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การจองห้องประชุม............................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..................นางสาวปาริฉัตร์....................... นามสกุล ………………จันทร์นวล ……………….……………. ตาแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การจองห้องประชุม
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง
2.1.1 ตรวจสอบการรับจองห้องประชุมของคณะผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต eoffice.ssru.ac.th
2.1.2 จดบั น ทึ ก การใช้ ห้ อ งประชุ ม วั น เวลากิ จ กรรม
โครงการและรายชื่อผู้ขอใช้บริการพร้อมเบอร์โทรศัพท์
ในโปรแกรม EXCEL
2.1.3 ประสานงานกับผู้รับบริการทางโทรศัพ ท์ใ นการ
ดาเนินการและขอทราบความต้องการในการใช้อุปกรณ์
และการจัดสถานที่

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
ตรวจสอบรายชื่ อ ห้ อ งที่ จ อง วั น เวลา
25
5
กิ จ กรรมโครงการ และผ่ า นเรื่ อ งไปยั ง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
บั น ทึ ก การใช้ ห้ อ งประชุ ม ตาม ชื่ อ ผู้ แ จ้ ง
25
ปฏิทินการจอง
5
เบอร์โทรติดต่อ ชื่อโครงการ วัน เวลา ที่
ห้องประชุม
แ จ้ งใน ระ บ บ ล งป ฏิ ทิ น ก ารจ อ งใน
โปรแกรม Excel
ประสานงานผู้ รั บ บริ ก ารเกี่ ย วกั บ ความ
25
2
ต้ อ งการในการใช้ อุ ป กรณ์ และการจั ด
สถานที่ เช่ น โน๊ ต บุ ค โปรเจ็ ค เตอร์ วิช วล
รายละเอียดกิจกรรม
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สัดส่วน

ไลเซอร์ เครื่อ งเสี ยง รู ป แบบของการจั ด
โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
2.1.4 ก่อนใช้บริการ ตรวจสอบอุปกรณ์ ประสานงาน ต ร ว จ ส อ บ อุ ป ก ร ณ์ ต่ า ง ๆ ต า ม ที่
และอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
ผู้ รั บ บริ ก ารแจ้ งไว้ เช่ น โน๊ ต บุ ค โปรเจ็ ค
เตอร์ วิ ชวลไลเซอร์ เครื่อ งเสี ย ง รู ป แบบ
ของการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ว่าเป็นไปตามที่แจ้ง
ไว้หรือไม่
2.2.5 หลังใช้บริการ ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์หลังการใช้ ตรวจสอบ และ ปิ ด อุ ป กรณ์ ห ลั งใช้ งาน
งานและจัดเก็บให้เข้าที่
เก็ บ โต๊ ะ เก้ า อี้ เข้ า ที่ เพื่ อ รอใช้ งานของ
ผู้ใช้บริการถัดไป
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
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25

25

ห้องประชุมพร้อม
ใช้งาน ตรงตามวัน
และเวลาในปฏิทิน
การจองห้อง
ประชุม

15

-

-

15

-

-

42
30

-

2

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจองห้องประชุม
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ....เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์...... กิจกรรมหลัก .. การจองห้องประชุม ………………………………………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจองห้องประชุม
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจองห้องประชุม
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจองห้องประชุม
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบการรับจองห้องประชุมของคณะผ่านระบบอินเตอร์เน็ต eoffice.ssru.ac.th
- ตรวจสอบรายชื่อห้องที่จอง วัน เวลา กิจกรรมโครงการ และผ่านเรื่องไปยังหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
3.2 จดบันทึกการใช้ห้องประชุมวันเวลากิจกรรมโครงการและรายชื่อผู้ขอใช้บริการพร้อมเบอร์โทรศัพท์ในโปรแกรม EXCEL
- บั น ทึ ก การใช้ ห้ อ งประชุ ม ตาม ชื่ อ ผู้ แ จ้ ง เบอร์ โ ทรติ ด ต่ อ ชื่ อ โครงการ วั น เวลา ที่ แ จ้ ง ในระบบ ลงปฏิ ทิ น การจองใน
โปรแกรม Excel
3.3 ประสานงานกับ ผู้ รับ บริการทางโทรศัพท์ในการดาเนิน การและขอทราบความต้องการในการใช้อุปกรณ์ และการจัด
สถานที่
- ประสานงานผู้ รั บ บริ ก ารเกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการในการใช้ อุ ป กรณ์ และการจั ด สถานที่ เช่ น โน๊ ต บุ ค โปรเจ็ ค เตอร์ วิ ช วล
ไลเซอร์ เครื่องเสียง รูปแบบของการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
3.4 ก่อนใช้บริการ ตรวจสอบอุปกรณ์ ประสานงานและอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
- ตรวจสอบ อุป กรณ์ ต่างๆ ตามที่ ผู้ รับ บริการแจ้ งไว้ เช่น โน๊ ตบุ ค โปรเจ็คเตอร์ วิช วลไลเซอร์ เครื่องเสี ยง รูปแบบของการ
จัดโต๊ะ เก้าอี้ ว่าเป็นไปตามที่แจ้งไว้หรือไม่
3.5 หลังใช้บริการ ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์หลังการใช้งานและจัดเก็บให้เข้าที่
- ตรวจสอบ และ ปิดอุปกรณ์หลังใช้งาน เก็บโต๊ะ เก้าอี้ เข้าที่เพื่อรอใช้งานของผู้ใช้บริการถัดไป
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 42 นาที/ ................ ชัว่ โมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

ขั ้นตอน

กิจกรรมรอง

การตัดสิน จ

ผู้ใช้ บริ การ

WI-xx-yy

บบ อร์ม

Work Intrucion

กิจกรรมหลัก การจองห้องประชุม

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......-.....วัน .....-..... ชั่วโมง......42.......นาที

QM-xx-yy

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย IT / โสตฯ

เวลา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

ชม.

วัน

สายงานย้อนกลับ

สายงาน ป ละกลับ

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

แบบฟอร์มการจองในระบบ,
FM-IT-02

สามารถตรวจสอบห้อง
ประชุมได้ทนั ที

1
เริ่มต้น

2

ตรวจสอบการรับจอง ้ องประ มของ
ะ านระบบอินเตอร์เน็ต
eoffice.ssru.ac.th

3

จอง ้ องประ ม านระบบ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

5

จดบันทกการ ้ ้ องประ มวันเวลา
กิจกรรม รงการ ละราย ่อ ้ ขอ ้

5

บริการพร้ อมเบอร์ ทรศัพท์ น ปร กรม
EXCEL
4

ประสานงานกับ ้ รบั บริการทาง ทรศัพท์
นการดาเนินการ ละขอทราบ วาม

ประสานงาน

2

ต้ องการ นการ ้ อปกร ์ ละการจัด
ส านที่
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บริการได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

5

กอน ้ บริการ ตรวจสอบอปกร ์
ประสานงาน ละอานวย วามสะดวก ก

ตรวจเ ็ อปกร ์ กอน ้

15

ความพร้อมอุปกรณ์กอ่ นใช้
งาน

ตรวจเ ็ อปกร ์ ลัง ้

15

ความพร้อมอุปกรณ์กอ่ นใช้
งานของผู้ใช้บริการคนถัดไป

้ รบั บริการ
6

ลัง ้ บริการ ตรวจสอบสภาพอปกร ์
ลังการ ้ งาน ละจัดเก็บ ้ เข้ าที่

ห้องประชุมพร้อมใช้งาน
ตรงตามวันและเวลาใน
ปฏิทนิ การจองห้องประชุม

7
สิ ้นสด

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี
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ผูจ้ ดั ทา ............นายชลัช โชติจนั ทร์.................
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการโสตทัศนศึกษา....)
ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........

ผูอ้ นุมัติ รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน....)
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ตัวชี้วัด
(KQI)
ฐานข้อมูล

4.3 การยม-

น วัสดอปกร ์

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานIT / โสตฯ
ชื่อ …………………………นายชลัช………………......... นามสกุล ..............................โชติจันทร์.................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน IT/ โสตฯ...................................................................การยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์.....................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..................นางสาวปาริฉัตร์....................... นามสกุล ………………จันทร์นวล ……………….……………. ตาแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษรกิจกรรมหลัก

2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.1 ตรวจสอบแบบฟอร์มการขอยืม-คืนอุปกรณ์โสตฯ - ตรวจสอบแบบฟอร์มขอยืม -คืนอุปกรณ์
40
แบบฟอร์มขอยืม- 2
ว่าผู้ใช้บริการต้องการอุปกรณ์ใดบ้าง
คืนอุปกรณ์โสตฯ
- ตรวจสอบหลักฐานการยืมอุปกรณ์
- ตรวจสอบรายละเอี ย ดของผู้ ข องใช้
บริการในแบบฟอร์มฯ
2.1.2 จัดเตรียมอุปกรณ์
จั ด เตรี ย มพร้ อ มตรวจเช็ ค อุ ป กรณ์ ต าม
40
5
รายละเอียดในแบบฟอร์ม
2.1.3 ตรวจสอบอุปกรณ์ หลังการใช้งานและจัดเก็บเข้า - ตรวจสอบอุปกรณ์ว่าครบถ้วนหรือไม่
40
5
ที่ พร้อมคืนบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจาตัวประชาชน - ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัว
กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
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สัดส่วน

2.1.4 สรุปสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์ประจาเดือน

อุปกรณ์
- จัดเก็บอุปกรณ์กลับที่เดิมเพื่อสะดวกต่ อ
การยืม-คืนครั้งต่อไป
- คื น บั ต รนั ก ศึ ก ษาและบั ต รประจ าตั ว
ประชาชนให้กับผู้ใช้บริการ
สรุปยอดสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์
ประจาเดือนจากแบบฟอร์มยืม-คืน
อุปกรณ์

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

40

สรุปสถิติการยืมคืนอุปกรณ์
ประจาเดือน

30

42
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-

4

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ............เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์.................. กิจกรรมหลัก .....................การยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์…………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบแบบฟอร์มการขอยืม-คืนอุปกรณ์โสตฯ
- ตรวจสอบแบบฟอร์มขอยืม-คืนอุปกรณ์ว่าผู้ใช้บริการต้องการอุปกรณ์ใดบ้าง
- ตรวจสอบหลักฐานการยืมอุปกรณ์
- ตรวจสอบรายละเอียดของผู้ของใช้บริการในแบบฟอร์มฯ
3.2 จัดเตรียมอุปกรณ์
- จัดเตรียมพร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์ตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม
3.3 ตรวจสอบอุปกรณ์ หลังการใช้งานและจัดเก็บเข้าที่ พร้อมคืนบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจาตัวประชาชน
- ตรวจสอบอุปกรณ์ว่าครบถ้วนหรือไม่
- ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์
- จัดเก็บอุปกรณ์กลับที่เดิมเพื่อสะดวกต่อการยืม-คืนครั้งต่อไป
- คืนบัตรนักศึกษาและบัตรประจาตัวประชาชนให้กับผู้ใช้บริการ
3.4 สรุปสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์ประจาเดือน
- สรุปยอดสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์ประจาเดือนจากแบบฟอร์มยืม-คืนอุปกรณ์
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 12นาที/ ................ ชัว่ โมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ์
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การตัดสิน จ

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

WI-xx-yy

บบ อร์ม

Work Intrucion

กิจกรรมหลักการยืม -คืนวัสดุอปุ กรณ์

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน ............ ชั่วโมง......42.......นาที

QM-xx-yy

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

กิจกรรมรอง

้ ้ บริการ

1

เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย IT / โสตฯ

เวลา

หัวหน้ าสานักงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

ชม.

วัน

สายงานย้อนกลับ

สายงาน ป ละกลับ

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

แบบฟอร์มยืม-คืนอุปกรณ์ฯ
(FM-IT-02)

รายละเอียนแบบฟอร์ม

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เริ่ มต้ น

กรอก บบ อร์ มยมอปกร ์ พร้ อม นบบัตรฯ

2

ตรวจสอบ บบ อร์มการขอยม- น
อปกร ์ สตฯ

3

4

ตรวจสอบ

2

เตรี ยมอปกร ์

5

อุปกรณ์ครบถ้วนตาม
แบบฟอร์ม

ตรวจเ ็ อปกร ์

5

อุปกรณ์ครบถ้วนตาม
แบบฟอร์มและไม่ชารุด
เสียหาย

สรปส ิ ติการยม- นฯ

30

จัดเตรียมอปกร ์

ตรวจสอบอปกร ์ ลังการ ้ งาน ละ
จัดเก็บเข้ าที่ พร้ อม นบัตรนักศก า รอ

นบัตรนักศก า

บัตรประจาตัวประ า น
5

สรุปสถิตกิ ารยืม-คืนอุปกรณ์ประจาเดือน
รายงานสรุปสถิตปิ ระจาเดือน

รายงานสรุปสถิตปิ ระจาเดือน

8
สิ ้นสด

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชัว่ โมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี
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ผูจ้ ดั ทา ............นายชลัช โชติจนั ทร์.................
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการโสตทัศนศึกษา....)
ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........

ผูอ้ นุมัติ รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน....)
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ตัวชี้วัด
(KQI)
ฐานข้อมูล

4.4 การ

้ บริ การ รงละ ร

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานIT / โสตฯ
ชื่อ …………………………นายชลัช………………......... นามสกุล ..............................โชติจันทร์.................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การให้บริการโรงละคร (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์)
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ..................นางสาวปาริฉัตร์....................... นามสกุล ………………จันทร์นวล ……………….……………. ตาแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1การให้บริการโรงละคร (เฉพาะ 2.1.1ขั้นตอนการบริการโรงละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์)
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน

รายละเอียดกิจกรรม
1. อาจารย์/เจ้าหน้าที่สาขา/นักศึกษา
สอบถามวันและเวลาการจอง ต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนทาบันทึกข้อความขอใช้
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจอง ผ่านระบบ
e – office
3. เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลตลอดทั้งวันทา
การ
4. จัดเก็บอุปกรณ์การทางาน/ตรวจสอบ
โรงละครหลังการใช้งาน
5. เจ้าหน้าที่รายงานผลหลังการใช้บริการ
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
47
5
-

47

30

-

-

47

-

-

1

47

-

1

-

47

15

-

-

สัดส่วน

(ทาบันทึกข้อความถึงคณบดี)
2.1.2 อุ ป กรณ์ เกิ ด ความเสี ย หายเจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถ
ซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง
1. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อทาการ
ซ่อมแซม
2. เจ้าหน้าทาการซ่อมแซม
2.1.3 เจ้าหน้าไม่สามารถซ่อมแซมส่วนที่เสียหายเองได้
ด้วยตนเอง
1. เจ้าหน้าที่ทาบันทึกถึงคณบดี เรื่องของ
การแจ้งซ่อม
2. เจ้าหน้าที่แจ้งฝ่ายพัสดุประสานงานเพื่อ
นาช่างเข้ามาซ่อมแซม
3.พาช่างไปที่หน้างานดูแลตรวจสอบการ
ทางานเบื้องต้น
4.ตรวจสอบความเรีย บร้ อ ยระหว่างช่ า ง
ปฏิบัติงาน (ถ่ายรูป / สอบถาม ) เป็นช่วง
คอยอยู่ดูแลประสานงานกับช่างซ่อม
5.ตรวจสอบความเรี ย บ ร้ อ ยเมื่ อ ช่ า ง
ดาเนินการแล้วเสร็จ
รวมระยะเวลาทั้งหมด

173

47

10

-

-

47

-

2

-

47

15

-

-

47

5

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

20
25

0

2
210

47

47
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ช่างสามารถเข้า
ปฏิบัติงานได้ตรง
พื้นที่
วัสดุ อุปกรณ์
ได้รับการซ่อมหรือ
เปลี่ยนอะไหล่จริง
วัสดุอุปกรณ์
สามารถใช้งานได้

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การให้บริการโรงละคร
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ............เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์ ............กิจกรรมหลัก ....................การให้บริการโรงละคร……………………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความเข้าใจ ถูกต้อง และชัดเจนในการขอรับบริการโรงละคร
1.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ มถึงการปฏิ บั ติงานทั้งภายในคณะศิล ปกรรมศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั นทา และผู้ ขอใช้จาก
ภายนอก
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ขั้นตอนการบริการโรงละคร
3.1.1. 1. อาจารย์/เจ้าหน้าที่สาขา/นักศึกษา/ผู้ขอใช้ภายนอก สอบถามวันและเวลาการจอง ต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนทาบันทึกข้อความขอใช้
3.1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจอง ผ่านระบบ e – office
3.1.3 เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลตลอดทั้งวันทาการ
3.1.4 จัดเก็บอุปกรณ์การทางาน/ตรวจสอบโรงละครหลังการใช้งาน
3.1.5 เจ้าหน้าที่รายงานผลหลังการใช้บริการ(ทาบันทึกข้อความถึงคณบดี)
3.2 อุปกรณ์เกิดความเสียหายเจ้าหน้าทีส่ ามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง
3.2.1 เจ้าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อทาการซ่อมแซม
3.2.1 เจ้าหน้าทาการซ่อมแซม
3.3 เจ้าหน้าไม่สามารถซ่อมแซมส่วนที่เสียหายเองได้ด้วยตนเอง
3.3.1 เจ้าหน้าที่ทาบันทึกถึงคณบดีเรื่องของการแจ้งซ่อม
3.3.2 เจ้าหน้าที่แจ้งฝ่ายพัสดุประสานงานเพื่อนาช่างเข้ามาซ่อมแซม
3.3.3 พาช่างไปที่หน้างานดูแลตรวจสอบการทางานเบื้องต้น
3.3.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยระหว่างช่างปฏิบัติงาน (ถ่ายรูป / สอบถาม ) เป็นช่วง คอยอยู่ดูแลประสานงานกับช่างซ่อม
3.3.5 ตรวจสอบความเรียบร้อยเมือ่ ช่างดาเนินการแล้วเสร็จ
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ตามขั้นตอนการใช้ของ JD

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน .....25..... นาที/ ................ ชั่วโมง/ .........210...... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม .................................................. ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง .............................................. ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
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5. งานอา

าร ยานพา นะ
5.1 การ จ้ งซอมข้ อมลออน ลน์

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานอาคารและสถานที่
ชื่อ นายกิตติพงศ์ นามสกุล อิสรานุเทพ

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์…………………….…………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์กรีธา นามสกุล ธรรมเจริญสถิต ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.1 กรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม
- กรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม
10
ข้อมูลการแจ้งซ่อม 2
2.1.2 เข้าเว็ปไซต์แจ้งซ่อมออนไลน์
10
2
2.2.3 แจ้งปัญหาในระบบ
-กรอกข้อมู ลปัญ หาและรูปภาพที่ จะแจ้ง
10
3
ซ่อม
2.2.4 ติดตามงานในระบบ
-เข้าเว็ปไซค์ดูวันนัดหมาย
10
2
2.2.5 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
- จั ด เก็ บ เอกสารเข้ าแฟ้ ม เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
10
ข้อมูลการแจ้งซ่อม 2
และสถิติในการแจ้งซ่อม
รวม
11
รวมระยะเวลาทั้งหมด
30
1
กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
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สัดส่วน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การแจ้งซ่อมออนไลน์
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ....................อาคาร/ยานพาหนะ............ กิจกรรมหลัก ............................การแจ้งซ่อมออนไลน์.......................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ออานวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายใน
1.2 มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
2. ขอบเขตงาน
2.1 การให้บริการบุคลากรในการแจ้งซ่อมออนไลน์ท เพื่อให้มีวัสดุครุภัณฑ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม
3.2 เข้าเวปแจ้งซ่อมออนไลน์
3.3 แจ้งปัญหาในระบบ
3.4 ติดตามงานในระบบ
3.55 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 11 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขัน้ ตอน

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

การตัดสิน จ

บบ อร์ม

งาน....อาคารและสถานที่....

กิจกรรมหลัก ...การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์....

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......25.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายอาคาร

หัวหน้ าสานักงาน

รองคณบดีฝ่ายบริ หาร

สายงานย้อนกลับ

เวลา
คณบดี

กองกลาง

นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงาน ป ละกลับ

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีวัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เริ่ มต้ น

1.

กรอกแบบฟอร์มการแจ้ งซ่อม

2.

เข้ าเว็ปไซต์แจ้ งซ่อมออนไลน์

3.

แจ้ งปัญหาในระบบ

2

ข้ อมูลการแจ้ งซ่อม

ความถูกต้ องของข้ อมูล

รายละเอียดการแจ้ งซ่อม

ร้ อยละ 100 ฐานข้ อมูล

ข้ อมูลการแจ้ งซ่อม

ข้ อมูลการแจ้ งซ่อมออนไลน์

ฐานข้ อมูล

ร้ อยละ 100 ข้ อมูลการแจ้ ง

2
3
4.

ติดตามงานในระบบ

2
5.

จัดเก็บเอกสารเข้ าแฟ้ม

2

ซ่อมออนไลน์

สิน้ สด

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา ............นายกิตติพงศ์ อิสรานุเทพ..................

11

ผูอ้ นุมัติ ....รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง .....

(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ....)

ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........

วันที่ ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

5.2 การจัดทาทะเบียนประวัติซอมบารง (1 รัง้ ปี )

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานอาคารและสถานที่
ชื่อ นายกิตติพงศ์ นามสกุล อิสรานุเทพ

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การจัดทาทะเบียนประวัติซ่อมบารุง……………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์กรีธา นามสกุล ธรรมเจริญสถิต ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1 การจัดทาทะเบียนประวัติซ่อม 2.1.1 จัดทาทะเบียนการซ่อมบารุง
-จัดทาทะเบียนการซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์
1
รายละเอี ย ดการ 5
บารุง
ภายในคณะ เพื่ อ ให้ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ อ ยู่ ใ น
ซ่อมบารุง
(1 ครั้ง/ปี)
สภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอด
2.1.2 สถิติการซ่อมบารุง
- จั ด ท าสถิ ติ จ านวนครั้ งในการซ่ อ มวั ส ดุ
1
10
ครุภัณฑ์
2.1.3 จัดทาสรุปรายงานการซ่อมบารุงประจาปี
- จัดทาสรุปรายงานการซ่อมบารุงวัสดุครุ
1
ประวั ติ ก ารซ่ อ ม 10
ภัณ์ประจาปี
บารุง
รวม
25
รวมระยะเวลาทั้งหมด
25
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
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สัดส่วน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาทะเบียนประวัติซ่อมบารุง
ชื่อ

นามสกุล

รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _

งาน ..................อาคาร / ยานพาหนะ.................. กิจกรรมหลัก ....................การจัดทาทะเบียนประวัติซ่อมบารุง ………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็นสถิติในการซ่อมบารุง
2. ขอบเขตงาน
2.1 เพื่อควบคุมการซ่อมบารุง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาทะเบียนการซ่อมบารุง
-จัดทาทะเบียนการซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์ภายในคณะ เพื่อให้วัสดุครุภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอด
3.2 สถิติการซ่อมบารุง
- จัดทาสถิติจานวนครั้งในการซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
3.3 จัดทาสรุปรายงานการซ่อมบารุงประจาปี
-จัดทาสถิติจานวนครั้งในการซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมี มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 25นาที/ - ชัว่ โมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

1.

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

การตัดสิน จ

บบ อร์ม

งาน....อาคารและสถานที่....

กิจกรรมหลัก ...การจัดทาทะเบียนประวัตซิ ่อมบารุง....

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......25.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายอาคาร

หัวหน้ าสานักงาน

รองคณบดีฝ่ายบริ หาร

3.

กองกลาง

จัดทาทะเบียนซ่อมบารุง

นาที

ชม.

10

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

ข้ อมูลทะเบียนประวัติซอ่ มบารุ ง

สายงาน ป ละกลับ

จุดควบคุม (control item)

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

รายละเอียดการซ่อมบารุ ง

ร้ อยละ 100 ฐานข้ อมูล

ฐานข้ อมูล

ร้ อยละ 100 ซ่อมบารุ ง

สถิติการซ่อมบารุง
ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

5

จัดทาสรุปรายงานการซ่อมบารุงประจาปี
ประวัติการซ่อมบารุ ง

ลงนาม

10

รวม
หมายเหตุ

สายงานย้อนกลับ

เวลา
คณบดี

จัดทาทะเบียนประวัติซ่อมบารุง
วัสดุครุภัณฑ์ภายในคณะ

2.

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา ............นายกิตติพงศ์ อิสรานุเทพ..................

25

ผูอ้ นุมัติ ....รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง .....

(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ....)

ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........

วันที่ ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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ฐานข้ อมูล

ประวัติการ

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

5.3 การจัดทาส ิติซอมยานพา นะ (1 รัง้ ปี )

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานอาคารและสถานที่
ชื่อ นายกิตติพงศ์ นามสกุล อิสรานุเทพ

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การจัดทาสถิติซ่อมยานพาหนะ........……………………………..
ผู้บงั คับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์กรีธา นามสกุล ธรรมเจริญสถิต ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1 การจัดทาสถิติซ่อมยานพาหนะ 2.1.1 การจัดทาประวัติรถยนต์
- รวบรวมรายละเอียดประวัติรถ ประวัติ
2
ประวัติรถ
10
- หน่วยนับ : ครั้ง
คนขับรถ ประวัติการซ่อมรถ
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน
2.1.2 รายละเอียดการซ่อมรถในรอบปี
- รายละเอียดการซ่อมรถแต่ละครั้ง
2
5
2.1.3 สรุปการซ่อมรถประจาปี
- จัดทาสถิติการซ่อมรถประจาปี
2
ข้ อ มู ล ส ถิ ติ ก า ร
1
ซ่อมรถ
รวม
10
6
รวมระยะเวลาทั้งหมด
20
5
1
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาสถิติซ่อมยานพาหนะ
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน อาคาร / ยานพาหนะ ............... กิจกรรมหลัก ..................... การจัดทาสถิติซ่อมยานพาหนะ .............................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดทาประวัติรถยนต์
2. ขอบเขตงาน
2.1 เพื่อครอบคลุมทั้งการจัดทาประวัติรถยนต์ ประวัติการซ่อมรถในแต่ละครั้ง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
2.6.1 การจัดทาประวัติรถยนต์
2.6.2 รายละเอียดการซ่อมรถในรอบปี
2.6.3 สรุปการซ่อมรถประจาปี
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 10 นาที/ 6 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขัน้ ตอน

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

1.

จัดทาประวัติรถยนต์

2.

รายละเอียดการซ่อมรถในรอบปี

การตัดสิน จ

บบ อร์ม

งาน....อาคารและสถานที่....

กิจกรรมหลัก ...การจัดทาสถิตซิ ่อมยานพาหนะ....

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

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายอาคาร

หัวหน้ าสานักงาน

รองคณบดีฝ่ายบริ หาร

สายงานย้อนกลับ

เวลา
คณบดี

กองกลาง

นาที

ชม.

10

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

ประวัติรถยนต์

สายงาน ป ละกลับ

จุดควบคุม (control item)

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีวัด

เป้าหมาย

รายละเอียดประวัติรถ

ผลลัพธ์

ประวัติรถ
ร้ อยละ 100

รายละเอียดการซอมร ตละ รั ง้

5
ความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ อมูลสถิติการ

3.

1

สรุปการซ่อมรถประจาปี

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา ............นายกิตติพงศ์ อิสรานุเทพ..................

17

ผูอ้ นุมัติ ....รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง .....

(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ....)

ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........

วันที่ ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)

185

ความถูกต้ องของข้ อมูล

รายละเอียดการซ่อมรถ

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ร้ อยละ 100 ซ่อมรถ

ร้อยละ 100 ข้อมูลสถิติ
การซ่อมรถ

5.4 การตรวจซอมบารง

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานอาคาร/ ยานพาหนะ
ชื่อ นายกิตติพงศ์ นามสกุล อิสรานุเทพ

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การตรวจสอบซ่อมบารุง……………………………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์กรีธา นามสกุล ธรรมเจริญสถิต ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานอาคาร /ยานพาหนะ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานอาคาร /ยานพาหนะ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1 การตรวจสอบซ่อมบารุง
2.1.1 รั บ ใบแจ้ งซ่ อ ม หรื อ บั น ทึ ก ข้ อ ความแจ้ งซ่ อ ม รับใบแจ้งซ่อม/บันทึกข้อความ ตรวจสอบ
50
ข้อมูล
20
1
1
- หน่วยนับ : เรื่อง
พร้อมตรวจสอบรายละเอียด
รายการวัส ดุ ห รือ เลขครุภั ณ ฑ์ ยี่ ห้ อ /รุ่ น
- สถิติ ย้อนหลัง 1 ปี หรือ 6 เดือน
ในบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ ของฝ่าย
2.1.2 กรณี ด าเนิ น การเองได้ ด าเนิ น การซ่ อมบ ารุงให้ - เครื่องปรับอากาศ (กรณีนาหยด
้
20
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
4
8
เรียบร้อย
ดาเนินการถอดท่อน้าทิ้ง ใช้โบว์เวอร์เป่าไล่
สามารถ ใช้งานได้
น้าหรือวุ้นที่ค้างอยู่นท่อออก ถอดฝาครอบ
เครื่องด้านล่างแล้วซับน้าที่ค้างในถาดออก
ให้หมดแล้วประกอบคืน)
- เครื่องปรับอากาศ (กรณีเบรคเกอร์ตัด
ดาเนินการตรวจสอบดังนี้ 1. หน้าสัมผัส
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
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เม็คเนติก ที่คอล์ยร้อนว่าทางานสมบูรณ์
หรือไม่ถ้าสกปรกให้ตัดไฟและถอดทา
ความสะอาด/เปลี่ยน 2.ระดับน้ายาภายใน
คอมเพลสเซอร์ ถ้าน้ายาเกินคอมเพลสเซอ
จะทางานหนักและกินกระแสไฟฟ้ามาก
เกินโหลดที่เบรคเกอร์รับได้ ให้ดาเนินการ
ปล่อยน้ายาออก)
- เครื่องปรับอากาศ (กรณีไม่มีความเย็น
ดาเนินการตรวจสอบดังนี้ 1. กรองฝุ่น พัด
ลมคอลย์เย็น และคอล์ยเย็นตันหรือไม่ ถ้า
ตันให้ดาเนินการล้าง 2. ตรวจสอบคอล์ย
ร้อนว่าครีบระบายความร้อนตันหรือไม่ ถ้า
ตันให้ดาเนินการล้างทาความสะอาด 3.
ระดับน้ายาสามารถตรวจสอบได้2วิธีคือ
3.1ใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าวัดกระแส ถ้า
ต่ากว่าที่กาหนดไว่แลดงว่าน้ายาขาด 3.2
ใช้เกจวัดน้ายาว่าอยู่ในระดับหรือไม่)
- ก๊อกน้าชารุด/สายน้าดีชารุด
ดาเนินการเปลียนอุปกรณ์
- ชักโครก น้ารั่ว / ลูกลอยค้าง เปลี่ยน
หรือซ่อมตามอาการ
- ท่อส่งน้าแตก ตัด/ต่อ หรือเปลีย่ น
-โทรศัพท์ สายขาด/ไม่มสี ัญญาณตัดแล้ว
ต่อใหม่ หรือเดินสายจากตูส้ าขาใหม่
- ปลั๊ ก ไฟชารุ ด (ปลั๊ ก ติ ด ผนั งด าเนิ น การ
เปลี่ยน ปลั๊กพ่วงสายขาดถอดบัดกรีใหม่)
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- เดินปลั๊กไฟหรือแยกสวิตซ์ไฟใหม่
- หลอดไฟ (หลอดเสียเปลี่ยนหลอด ซึ่งT5
เดิมใช้บัลลัสอิเล็กทรอนิกซ์แบบ 2 หลอด/
ชุด กรณีบัลลัสเสีย ต้องดาเนินการตัดต่อ
วงจรไฟฟ้าภายในโคมไฟใหม่ทั้งหมด)
2.1.3 กรณี ต รวจสอบแล้ ว ซ่ อ มเองไม่ ได้ ด าเนิ น การ -ประสานบริษัทอย่างน้อย 2 บริษัท เข้ามา
ประสานบริษัทเข้ามาตรวจสอบ พร้อมเสนอราคา
ตรวจสอบอุป กรณ์ ที่ชารุด พร้อมน าไปดู
อุปกรณ์ ให้รายละเอียด เช่น เลขห้อง เลข
ครุภัณฑ์ ชื่อหรือรายละเอียดต่างๆที่ลงไว้
ในทะเบียนครุภัณฑ์
2.1.4 ดาเนินการประเมินราคา ความคุ้มค่าในการซ่อม -ดาเนินการเปรียบเทียบราคาตามใบเสนอ
บารุง ให้ ความเห็น พร้อมท าบั นทึ กข้อความขออนุมั ติ ราคาของแต่ ล ะบริ ษั ท โดยเลื อ กที่ ราคา
เสนอคณบดีเพื่อ ขออนุมัติซ่อมบารุง
ต่าสุด
- เปรี ย บเที ย บราคาซ่ อ มบ ารุ ง กั บ ราคา
เครื่ อ งในทะเบี ย นครุ ภั ณ ฑ์ รวมถึ งราคา
กลางสานักงบประมาณและราคาตลาด
-ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความขอ อนุ มั ติ ซ่ อ มตาม
เส้นทางหน่วยงาน พร้อมแนบเอกสารใบ
เสนอราคา
2.1.5 อนุมัติประสานบริษัทเข้าดาเนินการ / ไม่อนุมัติ - ประสานช่างเข้าดาเนินการ แจ้งผู้เกี่ยว
แจ้งให้ผู้ดูแลหรือผู้แจ้งทราบ
ข อ้ ง(ผู้ แ จ้ ง)ท ร า บ ค วบ คุ ม ดู แ ล ให้
คาปรึกษา เป็นระยะ
2.1.6 ดาเนินการซ่อมแล้วเสร็จ ตรวจสอบ/รายงานผล - รายงานผลการซ่อมให้ผู้แจ้งซ่อม/คณบดี
(คณบดี/ผู้แจ้ง)
ทราบผลการดาเนินงาน
-บันทึกประวัติการซ่อมบารุงหรือรายการ
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30

ใบเสนอราคา

2

4

30

เอ ก ส า ร บั น ทึ ก
ข้อความ

30

วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
สามารถ ใช้งานได้

2

4

30

ข้ อ มู ล ประวั ติ ก าร
ซ่อมบารุง

2

4

17

ปรั บ เปลี่ ย ต่ า งๆลงบั ญ ชี วั ส ดุ ห รื อ เล่ ม
ครุภัณฑ์
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

10
20
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3
4

1
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบซ่อมบารุง
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ...........อาคาร/ยานพาหนะ............ กิจกรรมหลัก .............................การตรวจสอบซ่อมบารุง..........................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล ....................................... ตา แหน่ง ....................................
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .............................................. .... วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อซ่อมบารุงวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อซ่อมบารุงวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ทันต่อความต้องการ
2. ขอบเขตงาน
ตรวจสอบ ซ่อมบารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ให้สามารถใช้งานได้
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับใบแจ้งซ่อม/บันทึกข้อความ ดาเนินการตรวจสอบบัญชี วัสดุครุภัณฑ์ของฝ่าย เพื่อความถูกต้อง
3.2 ดาเนินการตรวจสอบซ่อมบารุง ตามอาการ (ซ่อมเองได้)
3.3 ประสานบริษัทเข้ามาตรวจสอบ พร้อมเสนอราคา (ซ่อมเองไม่ได้)
3.4 ดาเนินการประเมินราคา ความคุ้มค่าในการซ่อมบารุง ให้ความเห็น พร้อมทาบันทึกข้อความขออนุมัติ เสนอคณบดีเพื่อ
ขออนุมัติซ่อมบารุง
3.5 อนุมัติประสานบริษัทเข้าดาเนินการ / ไม่อนุมัติแจ้งให้ผู้ดูแลหรือผู้แจ้งทราบ
3.6 ดาเนินการซ่อมแล้วเสร็จ รายงานผล(คณบดี/ผู้แจ้ง) บันทึกประวัติการซ่อมบารุง ลงบัญชี วัสดุครุภัณฑ์ของฝ่าย พร้อม
จัดเก็บใบแจ้งซ่อมลงแฟ้ม

190

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

ดังเอกสารแนบ ( Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 10 นาที/ 3 ชั่วโมง/1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....อาคาร/ยานพาหนะ....

กิจกรรมหลัก ...ตรวจสอบซ่อมบารุงวัสดุ ครุภัณฑ์( 1 งาน ) ....

FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขัน้ ตอน

การตัดสิน จ

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

WI-xx-yy

บบ อร์ม

Work Intrucion

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......1......วัน.......3...... ชั่วโมง........10......นาที

QM-xx-yy

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
ผู้แจ้ งซ่อม

จนท.บริ หารงานทัว่ ไป(งานอาคารสถานที)่

เวลา
หัวหน้ าสานักงาน

คณบดี

นาที

ชม.

รับใบแจ้ งซ่อม หรือ บันทึกข้ อความแจ้ ง

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

สายงาน ป ละกลับ

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีวัด

เป้าหมาย

แบบฟอร์ มแจ้ งซ่อม()/บันทึก

เริ่ มต้ น

1.

วัน

สายงานย้อนกลับ

ข้ อความ

10

กรอกรายละเอีย น

ซ่อม พร้ อมตรวจสอบรายละเอียด

2.

3

ดาเนินการตรวจสอบซ่อมบารุง ตาม
อาการ

รั บทราบ

รั บทราบ

192

รั บทราบ

ซ่อมบารุ งได้ ทนั เวลา

อุปกรณ์ สามารถใช้ งานได้

ร้ อยละ100

ผลลัพธ์

3.

ประสานบริ ษทั เข้ ามาตรวจสอบ
พร้ อมเสนอราคา

4.

ดาเนินการประเมินราคา ความคุ้มค่ า
ในการซ่ อมบารุ ง ให้ ความเห็น
พร้ อมทาบันทึกข้ อความขออนุมัติ
เสนอคณบดีเพื่อ ขออนุมัติซ่อมบารุ ง

1

4

ทาบันทกขออนมัติซอมบารง

บันทึกข้อความขออนุมัตซิ ่อม ระเบียบพัสดุ

ประสานบริ ษทั เข้ าดาเนินการ
ประสานบริ ัทเข้ าซอมบารง

5.

6

รั บทราบ

ดาเนินการซ่อมแล้วเสร็จ

รั บทราบ

ตรวจสอบ วามเรี ยบร้ อย

ความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ร้อยละ100

1

ควบคุมดูแลความเรียบร้อย
ของงาน ระหว่างดาเนินการ

1

วัสดุอปุ กรณ์ ซ่อมเสร็จ
วัสดุอปุ กรณ์ ซ่อมเสร็จทันเวลา ทันเวลา และสามารถใช้งาน ร้อยละ100
ได้
และสามารถใช้งานได้

สิ ้นสด

ตัวชี่

รวม
หมายเหตุ
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา ............นายกิตติพงศ์ อิสรานุเทพ..................
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ....)
ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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10

3

1

ผูอ้ นุมัติ ....รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง .....
ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

5.5 การ

วบ มด ล าง ละ ้ รับเ มา

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานอาคาร/ ยานพาหนะ
ชื่อ นายกิตติพงศ์ นามสกุล อิสรานุเทพ

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การควบคุมดูแลช่างและผูร้ ับเหมา………………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์กรีธา นามสกุล ธรรมเจริญสถิต ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานอาคาร /ยานพาหนะ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานอาคาร /ยานพาหนะ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การควบคุมดูแลช่างและ
ผู้รับเหมา
- หน่วยนับ : เรื่อง
- สถิติ ย้อนหลัง 1 ครั้ง / ปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1แลกบัตรลงชื่อ รายละเอียดต่างๆ ของช่างที่เข้ามา
ดาเนินการ
2.1.2 พาช่างไปที่ห น้ างานดูแ ลตรวจสอบการท างาน -พาช่างไปดูหน้างานที่จะซ่อมเพื่อจะทาใบ
เบื้องต้น
เสนอราคา
2.1.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยระหว่างช่างปฏิบัติงาน -ตรวจดุ ค วามเรี ย บ ร้ อ ยระหว่ า งช่ า ง
(ถ่ายรูป / สอบถาม ) เป็นช่วง
ปฏิบัติงาน ถ่ายรูป สอบถามรายละเอียด
การปฏิบัติงาน
2.1.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยเมื่อช่างดาเนินการแล้ ว - ตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยของงาน
เสร็จ
ถูกต้องตามที่จ้างซ่อมหรือปรับปรุง
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
ข้ อ มู ล ก า ร เข้ า 5
ปฏิบัติงาน
50
ช่ า งสามารถเข้ า
1
ปฏิ บั ติ งานได้ ต รง
พื้นที่
50
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
1
ได้รับการซ่อมหรือ
เปลี่ยนอะไหล่จริง
50
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
1
สามารถใช้งานได้
5
3
3
21

สัดส่วน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ….อาคาร/ยานพาหนะ .......... กิจกรรมหลัก ....................การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา ………………………………….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล ....................................... ตาแห น่ง ....................................
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อควบคุมการทางานของ ช่างและผู้รับเหมา ให้ดาเนินงานเป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
2. ขอบเขตงาน
ควบคุมการดาเนินงาน ของช่างและผู้รับเหมา ที่เข้ามาดาเนินงานต่าง ให้ดาเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย และเป็นไปตาม
แผนการทางาน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 แลกบัตรลงชื่อ รายละเอียดต่างๆ ของช่างที่เข้ามาดาเนินการ
3.2 พาช่างไปที่หน้างาน
3.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยระหว่างช่างปฏิบัติงาน (ถ่ายรูป / สอบถาม ) เป็นช่วง
3.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยเมื่อช่างดาเนินการแล้ว
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ ( Flow Chart)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 5 นาที/ 3 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....บริหารงานทัว่ ไป........

งานอาคาร/ยานพาหนะ

กิจกรรมหลัก ... งานควบคุมดูแลช่างและผูร้ ับเหมา (ประจาปี) ....

FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

การตัดสิน จ

บบ อร์ม

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน......3....... ชั่วโมง.......5.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

การสอ่ สาร

เวลา
จนท.บริ หารงานทัว่ ไป(งานอาคารสถานที)่

คณบดี

นาที

ชม.

วัน

สายงาน ลัก

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สมุดลงชื่อเข้ าปฏิบตั ิงาน

1.

แลกบัตรลงชื่อ รายละเอียดต่างๆ ของช่างทีเ่ ข้ ามา

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

สายงาน ป ละกลับ

ตัวชี้วดั (kpi)

มายเลขดั นีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ข้ อมูลการเข้ างาน

ร้ อยละ100 ทะเบียนข้ อมูล

วัสดุที่ซอ่ มหรื อปรั บปรุ ง

ร้ อยละ 100 ข้ อมูล

5

ดาเนินการ

1
2.

พาช่างไปทีห่ น้ างาน

3.

ตรวจสอบความเรียบร้ อยระหว่างช่างปฏิบตั ิงาน

1

(ถ่ายรูป / สอบถาม ) เป็ นช่วง
4.

ตรวจสอบความเรียบร้ อยเมือ่ ช่างดาเนินการแล้ ว

1

เสร็จ

สามารถใช้ งานได้ ทนั เวลา

5

รวม

หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผู้จดั ทา นายกิตติพงศ์ อิสรานุเทพ
(นักวิชาการพัสดุ)

ผู้อนุมัติ รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

3

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ผู้ควบคุม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
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ตัวชี้วัด (kpi)
ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ข้อมูล

ร้อยละ 100 สามารถใช้
งานได้

6 งานบ ลากร
6.1 การจัดทากรอบอัตรากาลัง

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานบุคลากร
น.ส.ณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล ............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - HR
การจัดทากรอบอัตรากาลัง
บุคลากร
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่าย.......................................................................................
งาน......................................................................................กิ
จกรรมหลัก........................................................……………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การจัดทากรอบ
อัตรากาลัง
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ 1 ครั้ง / ปี

กิจกรรมรอง
2.1.1รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหารคณะ
2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์
และวางแผนอัตรากาลัง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
บันทึกต้นเรื่อง
- พิมพ์บันทึกข้อความและคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานศึกษา
1
คาสั่งแต่งตั้ง
วิเคราะห์ แ ละวางแผนอั ตราก าลั ง ใส่ระบบ e – office
คณะกรรมการฯ
แนบไฟล์คาสั่งเสนอคณบดีลงนาม
- แต่ งตั้ งคณะท างานเพื่ อศึ ก ษาวิ เคราะห์ และวางแผน
อั ต ราก าลั งโดยคณะท างานมี บ ทบาทในการพิ จ ารณา
ภาพรวมของการวางแผนอัตรากาลังและกากับติดตาม
งานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
รายละเอียดกิจกรรม
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ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
1
10

สัดส่ว
น
100
100

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

- คณะทางานประกอบด้วย
1. คณบดี เป็นประธาน
2. รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ เป็นกรรมการ
3. รองคณบดีฝา่ ยบริหาร เป็นกรรมการ
4. หัวหน้าสาขาวิชาเป็นกรรมการ
5. หัวหน้าสานักงานคณบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ
6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคลากร) เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ
2.1.3 วางแผนกระบวนการท างานและ -คณะกรรมการฯ ร่วมกันดาเนินการวางแผนการ
ก าหนดระยะเวลาในการวิ เ คราะห์ แ ละ วิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังโดยกาหนดกิจกรรม
วางแผนอัตรากาลัง
และระยะเวลาในการดาเนินการให้สอดคล้องกับการ
วิเคราะห์กาลังคนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์กิจกรรม
(Activity based analysis)
- สายวิชาการ วิเคราะห์จากข้อมูลการเรียนการสอน
จานวนหมู่เรียน จานวนนักศึกษา รายวิชา ฯลฯ
- สายสนับสนุน ซึ่งจะต้องเริ่มศึกษาจากกระบวนการ
ทางานของแต่ละงานและวิเคราะห์กิจกรรมโดยแตก
รายละเอียดงานกาหนดเวลาการทางานแต่ละกิจกรรม
และระบุปริมาณงานผลงานเพื่อวิเคราะห์และกาหนด
จานวนกาลังคนที่เหมาะสมของแต่ละงาน
2.1.4 จัดทาบันทึกเชิญหัวหน้าสาขาวิชาและ - พิ มพ์ บัน ทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่ อแจ้งให้
พนักงานสายสนับสนุนประชุม
หัวหน้าสาขาวิชาและพนักงานสายสนับสนุนทราบ วัน
เวลา และสถานที่ในการประชุม พร้อมเสนอคณบดีลง
นาม
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน

- แผนการวิเคราะห์
- แผนอัตรากาลัง

สัดส่ว
น

100

1
1

1

บั น ทึ ก ข้ อ ความเชิ ญ
ประชุม

5

100

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
2.1.5จั ด ป ระชุ ม ชี้ แ จงการจั ด ท ากรอบ
อัตรากาลัง

2.1.6ติดตามเก็บรวบรวมผลการจัดทาแผน
กรอบอั ต ราก าลั งของแต่ ล ะสาขาวิ ชาและ
ฝ่ า ยงานต่ า งๆ ในส านั ก งานคณบดี เพื่ อ
จัดทากรอบอัตรากาลังในภาพรวมของคณะ
2.1.7 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
กรอบภาระงานและกรอบอัตรากาลังของแต่
ละสาขา/สานักงานคณบดี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการดาเนิ นการชี้แจงรายละเอียด
1
- การประชุม
วิธีการคานวณ และเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมกาหนดวัน
- รายงานการประชุม
จัดส่งข้อมูลกลับมายังคณะ(3 ชั่วโมง)
- หัวหน้าสานักงานคณบดีดาเนินการชี้แจงรายละเอียด
วิธีการคานวณ และเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมกาหนดวัน
จัดส่งข้อมูลกลับมายังคณะ (3 ชั่วโมง)
ฝ่ายเลขานุการติดตามและรวบรวมผลการจัดทากรอบ
1
ข้ อ มู ล ก ร อ บ
อัต รากาลังของแต่ ล ะสาขาวิชา/ส านั กงานคณบดี เพื่ อ
อัต ราก าลั งของแต่ ล ะ
คณะกรรมการจะได้นาผลการกาหนดกรอบอัตรากาลัง
สาขาวิ ช า/ส านั ก งาน
ของบุ ค ลากรตลอดจนจ านวนที่ ต้ อ งการประกอบการ
คณบดี
กาหนดอัตรากาลังแล้วนาเสนอกองบริหารงานบุคล
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
1
- หากถู ก ต้ อ งด าเนิ น การสรุ ป ข้ อ มู ล และจั ด ส่ ง กอง
บริหารงานบุคคลต่อไป
- หากไม่ ถู ก ต้ อ งส่ ง กลั บ สาขาวิ ช า/ส านั ก งานคณบดี
ดาเนินการแก้ไข โดย
สายวิชาการ
1. ตรวจสอบจานวนหมู่เรียน
2. ตรวจสอบวิธีการคานวณ
3. จานวนคนที่คานวณได้
สายสนับสนุนวิชาการ
1. กิจกรรมของงานที่รับผิดชอบ
2. วิธีการคานวณ
3. จานวนคนที่คานวณได้
รายละเอียดกิจกรรม
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ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
6

สัดส่ว
น
100

1

100

100

1

1

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.8สรุปทากรอบอัตรากาลังรอบ 4 ปี ของ
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจัดทา
กรอบอั ต ราก าลั ง ที่ เ หมาะสมของแต่ ล ะ
สาขาวิชา/สานักงานคณบดี

คณะกรรมการฯด าเนิ น การสรุ ป ผลการจั ด ท ากรอบ
อัตรากาลังของแต่ละสาขาวิชาเพื่อเลขานุการจะได้นาผล
การก าหนดกรอบอั ต ราก าลั งของบุ ค ลากรตลอดจน
จ านวนที่ ต้ อ งการไปจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ต าแห น่ ง
ประกอบการก าหนดอั ต ราก าลั ง แล้ ว น าเสนอกอง
บริหารงานบุคล ตามแบบฟอร์มการวิเคราะห์อัตรากาลัง
โดย
1. ส รุ ป ก ร อ บ อั ต ราก าลั งส าย วิ ช าก ารล ง
แบบฟอร์มตามที่กาหนด
2. สรุปกรอบอัตรากาลังสายสนับสนุนวิชาการลง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
กรอบอัตรากาลังใหม่
รอบ 4 ปี ของแต่ละ
สาขาวิชา/สานักงาน
คณบดี

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
1

สัดส่ว
น
100

แบบฟอร์มตามที่กาหนด
2.1.9ท า บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม ส รุ ป ส่ ง ก อ ง พิ ม พ์ บั น ทึ ก ข้ อความใส่ ระบบ e – office พร้อ มแนบ
บริหารงานบุคคล
ไฟล์ เอกสารสรุ ป ส่ งกองบริ ห ารงานบุ ค คล และเสนอ
คณบดีลงนาม
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

1

กรอบอัตรากาลังใหม่
รอบ 4 ปี ของแต่ละ
สาขาวิชา/สานักงาน
คณบดี

5

21
21
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100

6
6

5
6

100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทากรอบอัตรากาลัง
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .................. บุคลากร .............................. กิจกรรมหลัก ......................... การจัดทากรอบอัตรากาลัง ………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการจัดทากรอบอัตรากาลัง
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการจัดทากรอบอัตรากาลัง
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ มถึงระบบและวิธีการปฏิ บั ติงานในการจัดทากรอบอัตรากาลั ง ตลอดจนหน่ วยงานและผู้ รับ ผิ ดชอบส่ ว นงานที่
เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหารคณะ
3.2 แต่งตั้งคณะทางานศึกษาวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลัง
3.2.1 พิมพ์ บั นทึกข้อความและคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานศึกษาวิ เคราะห์ และวางแผนอัตรากาลัง ใส่ระบบ e – office
แนบไฟล์คาสั่งเสนอคณบดีลงนาม
3.2.2 แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษา วิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลัง โดยคณะทางานมีบทบาทในการพิจารณาภาพรวม
ของการวางแผนอัตรากาลังและกากับติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- คณะทางานประกอบด้วย
1. คณบดี
ประธาน
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
4. หัวหน้าสาขาวิชา
กรรมการ
5. หัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคลากร)
ผู้ช่วยเลขานุการ
3.3 วางแผนกระบวนการทางานและกาหนดระยะเวลาในการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังร่วมกับคณะทางานฯ
คณะทางานฯ ร่วมกันดาเนินการวางแผนการวิเคราะห์และวางแผน อัตรากาลัง โดยกาหนดกิจกรรมและระยะเวลาใน
การดาเนินการให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์กาลังคนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์กิจกรรม (Activity based analysis)
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- สายวิชาการ วิเคราะห์จากข้อมูลการเรียนการสอนฯลฯ
- สายสนับสนุน ซึ่งจะต้องเริ่มศึกษาจากกระบวนการทางานของแต่ละหน่วยงาน และวิเคราะห์กิจกรรมโดยแตก
รายละเอียดงาน กาหนดเวลาการทางานแต่ละกิจกรรมและระบุปริมาณงานผลงานเพื่อวิเคราะห์และกาหนดจานวนกาลังคนที่
เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์กิจกรรมในเชิงลึก มีความละเอียดแม่นยา และใช้ระยะเวลานาน
3.4 จัดทาบันทึกเชิญหัวหน้าสาขาวิชาและพนักงานสายสนับสนุนประชุม
แจ้งให้หัวหน้าสาขาวิชาและพนักงานสายสนับสนุนทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการประชุม
3.5 จัดประชุมชี้แจงการจัดทากรอบอัตรากาลัง
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการดาเนินการชี้แจงรายละเอียด วิธีการคานวณ และเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมกาหนดวัน จัดส่ง
ข้อมูลกลับมายังคณะ (3 ชั่วโมง)
- หัวหน้าสานักงานคณบดีดาเนินการชี้แจงรายละเอียด วิธีการคานวณ และเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมกาหนดวัน
จัดส่งข้อมูลกลับมายังคณะ (3 ชั่วโมง)
3.6 ติ ด ตามเก็ บ รวบรวมผลการจั ด ท าแผนกรอบอั ต ราก าลั งของแต่ ล ะสาขาวิช าและฝ่ ายงานต่ างๆ เพื่ อ จัด ท ากรอบ
อัตรากาลังในภาพรวมของคณะ
ฝ่ายเลขานุการติดตามและรวบรวมผลการจัดทากรอบอัตรากาลังของแต่ละสาขาวิชา เพื่อคณะทางานฯ จะได้นาผลการ
กาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากรตลอดจนจานวนที่ต้องการ ประกอบการกาหนดอัตรากาลัง แล้วนาเสนอกองบริหารงาน
บุคคล
3.7 ตรวจสอบข้อมูลกรอบภาระงานและกรอบอัตรากาลังของแต่ละสาขา/แต่ละฝ่าย
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
- หากถูกต้องดาเนินการสรุปข้อมูลและจัดส่งกองบริหารงานบุคคลต่อไป
- หากไม่ถูกต้องส่งกลับสาขาวิชา/แต่ละฝ่าย ดาเนินการแก้ไข
3.8 สรุปทากรอบอัตรากาลังรอบ 4 ปี ของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจัดทากรอบอัตรากาลังที่เหมาะสมของแต่
ละฝ่าย
คณะทางานฯ ดาเนินการสรุปผลการจัดทากรอบอัตรากาลังของแต่ละสาขาวิชาเพื่อเลขานุการจะได้นาผลการกาหนด
กรอบอัตรากาลังของบุคลากรตลอดจนจานวนที่ต้องการ ไปจัดทาบัญชีรายชื่อตาแหน่ง ประกอบการกาหนดอัตรากาลั งแล้ว
นาเสนอกองบริหารงานบุคล ตามแบบฟอร์มการวิเคราะห์อัตรากาลัง โดย
- สรุปกรอบอัตรากาลังสายวิชาการลงแบบฟอร์มตามที่กาหนด จานวน 4 วัน
- สรุปกรอบอัตรากาลังสายวิชาการลงแบบฟอร์มตามที่กาหนด จานวน 1 วัน
3.9 ทาบันทึกข้อความสรุปส่งกองบริหารงานบุคคล
พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office พร้อมแนบไฟล์เอกสารสรุปส่งกองบริหารงานบุคคล และเสนอคณบดีลงนาม
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 21 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 9 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

ขัน้ ตอน

กิจกรรมรอง

1

รับบันทึกต้ นเรื่องจากผู้บริ หารคณะ

2

แต่งตัง้ คณะทางานศึกษาวิเคราะห์และวางแผน
อัตรากาลัง

การตัดสิน จ

บบ อร์ม

งาน....บุคลากร....

WI-xx-yy

Work Intrucion

มอป ิบัตงิ าน

การสอ่ สาร

สายงาน ป ละกลับ

สายงานย้อนกลับ

สายงาน ลัก

เวลา
คณบดี

เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป (บุคลากร)

ลงนามในคาสั่งฯ

คณะทางาน

หัวหน้ าสาขาวิชา

พนักงานสายสนับสนุน

นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

i.j.k
มายเลขดั นีวัด

จุดควบคุม (control
item)

ตัวชีว้ ดั (kpi)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

รับบันทึกต้นเรื่องจาก
ผู้บริหารคณะ

1

- ความถูกต้อง
บันทึกต้นเรือ่ งจากกอง
- ระยะเวลากาหนดส่ง
บริหารงานบุคคล
- สูตร วิธกี ารคานวณ

- ความถูกต้อง
- ระยะเวลากาหนดส่ง

กรอบอัตรากาลังที่พงึ มี

กรอบอัตรากาลัง 4 ปี

แต่งตั้งคณะ า า

10

คาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางาน คาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางาน คาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางาน

กรอบอัตรากาลังที่พงึ มี

กรอบอัตรากาลัง 4 ปี

ขัน้ ตอน กระบวนการ
เป็นไปตามแผนที่วางไว้
เป็นไปตามแผนฯ

กรอบอัตรากาลังที่พงึ มี

กรอบอัตรากาลัง 4 ปี

วางแผนกระบวนการ
ทางาน

ระยะเวลาในการวิเคราะห์และวางแผน

จัดทาบันทึกเชิญหัวหน้ าสาขาวิชาและพนักงาน
สายสนับสนุนประชุม (รวมถึงขันการเสนอลงนาม
้

จดเ ่อม ยง

กองบริ ารงานบ ล

อัตรากาลังร่วมกับคณะทางานฯ

4

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ....9........วัน.....6........ ชั่วโมง......21.......นาที

QM-xx-yy

วางแผนกระบวนการทางานและกาหนด

3

กิจกรรมหลัก ..การจัดทากรอบอัตรากาลัง ....

จัดทาบันทึก

1

พนักงานสายสนับสนุน
ทราบ

หัวหน้าสาขาวิชาทราบ

5

บันทึกเชิญประชุม

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม

กรอบอัตรากาลัง 4 ปี

และแจ้ งเวียน)

5

จัดประชุมชีแจงการจั
้
ดทากรอบอัตรากาลัง

จัดประ มฯ

5
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- คาสัง่ แต่งตัง้
คณะทางาน
- เอกสารกรอบ
อัตรากาลัง
- สูตร วิธกี ารคานวณ
- แบบฟอร์ม

- ผูเ้ ข้าร่วมประชุมครบ
- เข้าใจวิธกี ารคานวณ

- ผูเ้ ข้าร่วมประชุมครบ
- เข้าใจวิธกี ารคานวณ

กรอบอัตรากาลัง 4 ปี

ติดตามเก็บรวบรวมผลการจัดทาแผนกรอบ

6

ติดตามเก็บรวบรวม

อัตรากาลังของแต่ละสาขาวิ ชาและฝ่ ายงานต่างๆ

1

เพือ่ จัดทากรอบอัตรากาลังในภาพรวมของคณะ

7

ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลกรอบภาระงาน

ตรวจสอบ

และกรอบอัตรากาลังของแต่ละสาขา/แต่ละฝ่ าย

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลังที่พงึ มี

กรอบอัตรากาลัง 4 ปี

2

ข้อมูลการจัดทา

ส่งครบทุกสาขาวิชา/
ทุกฝ่าย

ตวามถูกต้องของข้อมุล

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลังที่พงึ มี

กรอบอัตรากาลัง 4 ปี

5

แบบฟอร์ม

สูตร วิธกี ารคานวณ

เข้าใจกระบวนการ ถูกต้อง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลังที่พงึ มี

กรอบอัตรากาลัง 4 ปี

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลังที่พงึ มี

กรอบอัตรากาลัง 4 ปี

สรุ ปทากรอบอัตรากาลังรอบ 4 ปี ของสาย

8

สรปทากรอบอัตรากาลัง
รอบ ปี

วิ ชาการและสายสนับสนุนวิ ชาการจัดทากรอบ
อัตรากาลังที่เหมาะสมของแต่ละสาขาวิ ชา/แต่ละ
ฝ่ าย

9

ทาบันทึกข้ อความสรุ ปส่งกองบริ หารงานบุคคล

สิ ้นสด

จัดทาบันทก

ลงนาม

5
21

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี

ผูอ้ นุมัติ รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง

(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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6

9

ตั วชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

เป็นไปตามกรอบ
อัต รากาลังทีพ่ ึงมี

กรอบอัต รากาลัง 4 ปี

6.2 การประเมินการปฏิบัติงาน

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานบุคลากร
นางสาวณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล ............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - HR
หารงานทั
การประเมินการปฏิบัติงาน
บุคลากร
งานบริงานบริ
หารงานทั
่วไป่วไป
ฝ่าย.......................................................................................
งาน......................................................................................กิ
จกรรมหลัก........................................................……………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การประเมินการ
ปฏิบัติงาน
2.1.1 สายวิชาการ
-หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ 2 ครั้ง / ปี

กิจกรรมรอง
2.1.1.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหาร
2.1.1.2 จัดทาบันทึกเชิญบุคลากรสาย
วิชาการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมิน
2.1.1.3 จองห้องประชุมสาหรับชี้แจง
รายละเอียดของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
2.1.1.4 จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2
บันทึกต้นเรื่อง
2
บันทึกข้อความ

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งบุคลากร
สายวิชาการเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของการประเมิน,
แบบฟอร์มการประเมินและเสนอคณบดีลงนาม
จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพื่อ
2
จัดเตรียมสาหรับชี้แจงรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้าสานักงานคณบดี
ลงนาม
จัดประชุมบุคลากรบุคลากรสายวิชาการเพื่อรับทราบทา
2
ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการ
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ห้องประชุมสาหรับ
การประชุมชี้แจงฯ

- การประชุม
- รายงานการประชุม

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
1
5

5

สัดส่วน
100
100

100

3

100

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
2.1.1.5จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีอานาจการ
ประเมินของสายวิชาการในระบบ ERP
2.1.1.6จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ

2.1.1.7 จองห้องประชุมสาหรับ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1.1.8บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.1.1.9คณะกรรมการร่วมกันประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ (สมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน)
2.1.1.10จัดทาบันทึกแจ้งบุคลากร
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อทา
ข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ

2.1.1.11 จองห้องประชุมสาหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- เข้าระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานในระบบ ERP และ
2
จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีอานาจการประเมินของพนักงานแต่ละ
ประเภท
- พิมพ์บันทึกข้อความและคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2
ประเมินใส่ระบบ e – office แนบไฟล์คาสั่งเสนออธิการบดี
ลงนาม
จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพื่อ
จัดเตรียมสาหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และเสนอหัวหน้าสานักงานคณบดีลงนาม
พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office นัดหมาย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการและเสนอคณบดีลงนาม
- คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สายวิชาการทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง

สัดส่วน

1

100

บัญชีรายชื่อผู้มีอานาจ
ประเมิน
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการสายวิชาการ
ห้องประชุมสาหรับ
การประเมิน

10

100

5

100

2

บันทึกข้อความ

5

100

2

ผลการประเมิน

2

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งบุคลากรสาย 2
วิชาการทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหัวข้อ
ทาข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ ในแบบประเมิน “บันทึก/
ยืนยัน แบบข้อตกลง/ประเมินภาระงาน สายวิชาการ” และ
เสนอคณบดีลงนาม
จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพื่อ
2
จัดเตรียมสาหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน

1

100

ผลการยืนยันตนเอง
หัวข้อการจัดทา
ข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน

5

100

ห้องประชุมสาหรับ
ประเมินฯ

5

100

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
2.1.1.12บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อสรุปผล
การประเมิน
2.1.1.13คณะกรรมการร่วมกันประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ

2.1.1.14บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคล
ประมวลผลการปฏิบัตริ าชการ
2.1.1.15ตรวจสอบผลการประเมินของ
บุคลากรสายวิชาการ

2.1.1.16จัดทาบันทึกแจ้งบุคลากร
ดาเนินการยืนยันตนเองเพื่อรับทราบผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ

และเสนอหัวหน้าสานักงานคณบดีลงนาม
พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เชิญประชุม
2
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการเพื่อสรุปผลการประเมิน (ระบุจุดเด่น,ข้อควรพัฒนา,
แผนการพัฒนา) และเสนอคณบดีลงนาม
- คณะกรรมการร่วมกันสรุปผลการประเมินผลการ
2
ปฏิบัติงานพร้อมทั้งระบุจุดเด่น,ข้อควรพัฒนา,แผนการ
พัฒนา)

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อขอให้กอง
2
บริหารงานบุคคลดาเนินการประมวลผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานและเสนอคณบดีลงนาม
ตรวจสอบผลการประเมินของบุคลากรสายวิชาการทุก
2
ประเภทพนักงาน
- หากถูกต้องดาเนินการแจ้งบุคลากรเพื่อยืนยันรับทราบผล
การเมิน
- หากไม่ถูกต้องดาเนินการแจ้งผูเ้ กี่ยวข้อง/ฝ่ายเกีย่ วข้องเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขข้อมูล
- คณาจารย์
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งพนักงาน
2
สายวิชาการดาเนินการยืนยันตนเองในหัวข้อบันทึกผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ในแบบประเมิน “ บันทึก/ปรับปรุง
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บันทึกข้อความ

- จุดเด่น,
- ข้อควรพัฒนา
- แผนการพัฒนา
ของพนักงานสาย
วิชาการแต่ละคน
ผลการประเมิน

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
5

สัดส่วน
100

100
1

5

100

ความถูกต้องของผล
การประเมิน

30

100

ผลการยืนยันตนเอง
หัวข้อสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน

5

100

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1.1.17สรุปผลการประเมินส่งกอง
บริหารงานบุคคล

2.1.2 สายสนับสนุนวิชาการ
-หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ 2 ครั้ง / ปี

รายละเอียดกิจกรรม
แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน สายวิชาการ”และ
เสนอคณบดีลงนาม
พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อแจ้งกอง
บริหารงานบุคคลพร้อมแนบสรุปผลการประเมินและเสนอ
คณบดีลงนาม
รวม

2.1.2.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหาร
2.1.2.2 จัดทาบันทึกเชิญบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการประชุมชี้แจงเกีย่ วกับการ
ประเมิน
2.1.2.3 จองห้องประชุมสาหรับชี้แจง
รายละเอียดของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
2.1.2.4 ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งบุคลากร
สายสนับสนุนเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของการประเมิน
และเสนอคณบดีลงนาม
จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพือ่
จัดเตรียมสาหรับชี้แจงรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้าสานักงานลงนาม
จัดประชุมบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อ
รับทราบรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
2.1.2.5 จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีอานาจการ
- เข้าระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานในระบบ ERP และ
ประเมินของสายสนับสนุนวิชาการในระบบ จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีอานาจการประเมินของพนักงานแต่ละ
ERP
ประเภท
2.1.1.6จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- พิมพ์บันทึกข้อความและคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน ประเมินใส่ระบบ e – office แนบไฟล์คาสั่งเสนออธิการบดี
วิชาการ
ลงนาม
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ

2

ผลการประเมินสาย
วิชาการ

2
2

บันทึกต้นเรื่อง
บันทึกข้อความ

-

ห้องประชุมสาหรับ
การประชุมชี้แจงฯ

2

- การประชุม
- สรุปรายงานการ
ประชุม
บัญชีรายชื่อผู้มีอานาจ
ประเมิน

2

2

คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการสายสนับสนุน
วิชาการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน

5

31
1
5

สัดส่วน

100

6

5

1

100
100
100

100

3

100

30

100

10

100

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
2.1.2.7 จองห้องประชุมสาหรับ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1.1.8บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.1.2.9 คณะกรรมการร่วมกันประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ (สมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน)
2.2.2.10จัดทาบันทึกแจ้งบุคลากร
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อทา
ข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ

2.1.2.11 จองห้องประชุมสาหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1.1.12บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อสรุปผล
การประเมิน
2.1.2.13คณะกรรมการร่วมกันประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ

รายละเอียดกิจกรรม
จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพื่อ
จัดเตรียมสาหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และเสนอหัวหน้าสานักงานคณบดีลงนาม
พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office นัดคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการและเสนอคณบดีลงนาม
- คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สายสนับสนุนวิชาการทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
ห้องประชุมสาหรับ
การประเมิน
-

บันทึกข้อความ

2

ผลการประเมิน

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งบุคลากรสาย 2
วิชาการทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหัวข้อ
ทาข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ ในแบบประเมิน “บันทึก/
ยืนยัน แบบข้อตกลง/ประเมินภาระงาน สายวิชาการ” และ
เสนอคณบดีลงนาม
จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพื่อ
จัดเตรียมสาหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และเสนอหัวหน้าสานักงานคณบดีลงนาม
พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เชิญประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเพื่อสรุปผลการประเมิน (ระบุจดุ เด่น,ข้อ
ควรพัฒนา,แผนการพัฒนา) และเสนอคณบดีลงนาม
คณะกรรมการร่วมกันสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2
ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการพร้อมทั้งระบุจดุ เด่น,ข้อ
ควรพัฒนา, และแผนพัฒนา
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ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่วน
นาที ชั่วโมง วัน
5
100

5

100

1

100

ผลการยืนยันตนเอง
หัวข้อการจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการ

5

100

ห้องประชุมสาหรับ
ประเมิน

5

100

บันทึกข้อความ

5

100

- จุดเด่น
- ข้อควรพัฒนา
- แผนพัฒนา

100
1

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1.1.14บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคล
ประมวลผลการปฏิบัตริ าชการ
2.1.2.15 ตรวจสอบผลการประเมินของ
บุคลากรสายสนับสนุน

2.1.2.16 จัดทาบันทึกแจ้งบุคลากร
ดาเนินการยืนยันตนเองเพื่อรับทราบผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ

2.1.2.17 สรุปผลการประเมินส่งกอง
บริหารงานบุคคล

2.1.3 ผู้บริหาร (รองคณบดี)
-หน่วยนับ : ครั้ง

2.1.3.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหาร
2.1.3.2 จัดทาบันทึกเชิญผู้บริหาร (รอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
ของพนักงานสาย
สนับสนุนแต่ละคน
2
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อขอให้กอง
บริหารงานบุคคลดาเนินการประมวลผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานและเสนอคณบดีลงนาม
ตรวจสอบผลการประเมินของบุคลากรสายสนับสนุนทุก
2
ประเภทพนักงาน
- หากถูกต้องดาเนินการแจ้งบุคลากรเพื่อยืนยันรับทราบผล
การเมิน
- หากไม่ถูกต้องดาเนินการแจ้งผูเ้ กี่ยวข้อง/ฝ่ายเกีย่ วข้องเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขข้อมูล
- พนักงานสายสนับสนุน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งพนักงาน
2
สายวิชาการดาเนินการยืนยันตนเองในหัวข้อบันทึกผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ในแบบประเมิน “ บันทึก/ปรับปรุง
แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน สายสนับสนุน
วิชาการ”และเสนอคณบดีลงนาม
พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อแจ้งกอง
2
บริหารงานบุคคลพร้อมแนบสรุปผลการประเมินและเสนอ
คณบดีลงนาม
รวม
2
- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งผู้บริหาร
2
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ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน

สัดส่วน

5

100

ความถูกต้องของผล
การประเมิน

30

100

ผลการยืนยันตนเอง
หัวข้อสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน

5

100

ผลการประเมิน

5

100

บันทึกต้นเรื่อง
บันทึกข้อความ

31
1
5

6

1
100
100

กิจกรรมหลัก
- สถิติ 2 ครั้ง / ปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

(รองคณบดี) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด,แบบฟอร์ม ของ
การประเมินและเสนอคณบดีลงนาม
2.1.3.3 จองห้องประชุมสาหรับชี้แจง
จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพื่อ
รายละเอียดของการประเมินผลการ
จัดเตรียมสาหรับชี้แจงรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการ
ปฏิบัติงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้าสานักงานคณบดี
ลงนาม
2.1.3.4 จัดประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี)
จัดประชุมบุคลากรผู้บริหาร (รองคณบดี) เพื่อรับทราบ
รายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1.3.5 จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีอานาจการ
- เข้าระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานในระบบ ERP และ
ประเมินของผูบ้ ริหาร (รองคณบดี) ในระบบ จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีอานาจการประเมินของผู้บริหาร (รอง
ERP
คณบดี)
2.1.3.6 คณบดีประเมินผลการปฏิบัติ
- คณบดีประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของผู้บริหาร (รอง
ราชการ (สมรรถนะการปฏิบตั ิงาน)
คณบดี)ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง
2.1.3.7จัดทาบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รอง
- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งผู้บริหาร
คณบดี) ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อ (รองคณบดี) ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
ทาข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ
หัวข้อทาข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ ในแบบประเมิน
“บันทึก/ ยืนยัน แบบข้อตกลง/ประเมินภาระงาน ผู้บริหาร”
และเสนอคณบดีลงนาม
2.1.3.8 คณบดีสรุปผลประเมินผลการ
- คณบดีสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งระบุ
ปฏิบัติราชการ
จุดเด่น,ข้อควรพัฒนา,แผนพัฒนา) ของผู้บริหาร (รอง
คณบดี)
2.1.3.9บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคล
พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อขอให้กอง
ประมวลผลการปฏิบัตริ าชการ
บริหารงานบุคคลดาเนินการประมวลผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานและเสนอคณบดีลงนาม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน

สัดส่วน

คณบดี) ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมิน
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-

ห้องประชุมสาหรับ
การประชุมชี้แจงฯ

-

สรุปรายงานการ
ประชุม
บัญชีรายชื่อผู้มีอานาจ
ประเมิน

2

2

ผลการประเมิน

2

ผลการยืนยันตนเอง
หัวข้อการจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการ

2

จุดเด่น,ข้อควรพัฒนา
และแผนพัฒนาของ
ผู้บริหาร (รองคณบดี)
ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

-

5

100

1

100

20

100

1

100

5

100

1

5

100

100

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.2.10 ตรวจสอบผลการประเมินของ
ผู้บริหาร (รองคณบดี)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2
ความถูกต้องของผล
การประเมิน

ตรวจสอบผลการประเมินของผูบ้ ริหาร (รองคณบดี)
- หากถูกต้องดาเนินการแจ้งผูบ้ ริหาร (รองคณบดี) เพื่อ
ยืนยันรับทราบผลการเมิน
- หากไม่ถูกต้องดาเนินการแจ้งผูเ้ กี่ยวข้อง/ฝ่ายเกีย่ วข้องเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขข้อมูล
- ผู้บริหาร (รองคณบดี)
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.2.11 จัดทาบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รอง
- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งพนักงาน
คณบดี) ดาเนินการยืนยันตนเองเพื่อ
สายวิชาการดาเนินการยืนยันตนเองในหัวข้อบันทึกผลการ
รับทราบผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการ ประเมินการปฏิบัติงาน ในแบบประเมิน “ บันทึก/ปรับปรุง
แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน ผู้บริหาร”และเสนอ
คณบดีลงนาม
2.1.2.12 สรุปผลการประเมินส่งกอง
พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อแจ้งกอง
2
บริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคลพร้อมแนบสรุปผลการประเมินให้คณบดีลง
นาม
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
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ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
20

สัดส่วน
100

ผลการยืนยันตนเอง
หัวข้อสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน

5

100

ผลการประเมิน

5

100

10
8

3
3

1
15

100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน บุคลากร

กิจกรรมหลัก

การประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหาร (รองคณบดี)

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหาร (รองคณบดี)
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหาร (รองคณบดี)
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ถึงระบบและวิธีการปฏิบั ติงานในการประเมิ นการปฏิ บัติ งานผู้ บริห าร (รองคณบดี ) ตลอดจนหน่ว ยงานและ
ผู้รับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหาร
3.2 จัดทาบันทึกเชิญผู้บริหาร (รองคณบดี) ประชุม
พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด,แบบฟอร์ม ของ
การประเมินและเสนอคณบดีลงนาม
3.3 จองห้องประชุมสาหรับชี้แจงรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จั ดพิ ม พ์ ใบจองห้ อ งประชุม ในระบบ e – office เพื่ อ จัดเตรียมส าหรับ ชี้แ จงรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้าสานักงานคณบดีลงนาม
3.4 จัดประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี)
จัดประชุมบุคลากรผู้บริหาร (รองคณบดี) เพื่อรับทราบรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.5 จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีอานาจการประเมินในระบบ ERP
เข้าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ ERP และจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีอานาจการประเมิ นของผู้บริหาร (รอง
คณบดี)
3.6 คณบดีประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะการปฏิบัติงาน)
คณบดีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (รองคณบดี) ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง
3.7 จัดทาบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
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พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ใน
หัวข้อทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในแบบประเมิน “บันทึก/ ยืนยัน แบบข้อตกลง/ประเมินภาระงาน สายวิชาการ (ผู้บริหาร)
” และเสนอคณบดีลงนาม
3.8 คณบดีสรุปผลประเมินผลการปฏิบัติราชการ
คณบดีสรุป ผลการประเมินผลการปฏิบัติ งานพร้อมทั้งระบุจุดเด่น,ข้อควรพัฒ นา,แผนพัฒ นา) ของพนักงานสาย
สนับสนุนวิชาการ
3.9 บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคลประมวลผลการปฏิบัติราชการ
พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อขอให้กองบริหารงานบุคคลดาเนินการประมวลผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานและเสนอคณบดีลงนาม
3.10 ตรวจสอบผลการประเมินของผู้บริหาร (รองคณบดี)
ตรวจสอบผลการประเมินของผู้บริหาร (รองคณบดี)
- หากถูกต้องดาเนินการแจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) เพื่อยืนยันรับทราบผลการเมิน
- หากไม่ถูกต้องดาเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง/ฝ่ายเกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไขข้อมูล
- ผู้บริหาร (รองคณบดี)
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.11 จัดทาบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) ดาเนินการยืนยันตนเองเพื่อรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office แจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) ดาเนินการยืนยันตนเองในหัวข้อบันทึกผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ในแบบประเมิน “ บันทึก/ปรับปรุงแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน สายสนับสนุนวิชาการ”และ
เสนอคณบดีลงนาม
3.12 สรุปผลการประเมินส่งกองบริหารงานบุคคล
พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อแจ้งกองบริหารงานบุคคลพร้อมแนบสรุปผลการประเมินให้คณบดีลง
นาม
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 10 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....บุคลากร....

FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

การตัดสิน จ

กองบริหารงานบุคคล
ขัน้ ตอน

WI-xx-yy

บบ อร์ม

Work Intrucion

กิจกรรมหลัก ...การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ (ผูบ้ ริหาร) ....

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง .....1.......วัน.....3........ ชั่วโมง.......10.......นาที

QM-xx-yy

มอป ิบัตงิ าน

จดเ ่อม ยง

การสอ่ สาร

i.j.k

สายงาน ลัก

รองคณบดี

สายงานย้อนกลับ

คณบดี

รับบันทึกต้นเรือ่ งจากผูบ้ ริหารคณะ

2

จัดทาบันทึกเชิญผูบ้ ริหาร (รองคณบดี)
ประชุมชีแ้ จงเกีย่ วกับการประเมิน

3

จองห้องประชุมสาหรับชีแ้ จงรายละเอียด
ของการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

4

จัดประชุมผูบ้ ริหาร (รองคณบดี)

5

จัดทาบัญชีรายชือ่ ผูม้ อี านาจการประเมิน
ของผูบ้ ริหาร (รองคณบดี) ในระบบ ERP

6

คณบดีประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
(สมรรถนะการปฏิบัตงิ าน)

7

จัดทาบันทึกแจ้งผูบ้ ริหาร (รองคณบดี)
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อทา
ข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการ

รับทราบ/เข้าร่วม
ประชุม

มายเลขดั นีว ัด

เวลา

กิจกรรมรอง

1

สายงาน ป ละกลับ

ลงนาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บุคลากร)

หัวหน้าสานักงานคณบดี

หน่วยงานต่างๆ

นาที

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item)

รับบันทึกต้นเรื่อง
จากผู้บริหารคณะ

1

บันทึกข้อความต้นเรือ่ ง

ปฏิทินการประเมิน

จัดทาบันทึกเชิญประชุม

5

บันทึกเชิยประชุม

วัน เวลา สถานที่ที่ประชุม

5

ใบจองห้องประชุม

ใบจองห้องประชุมที่ได้รบั
อนุญาต

เอกสารรายละเอียดการประเมิน

เวลา สถานที่ประชุม

จองห้องประชุม

ลงนาม

จัดประชุม

เข้าร่วมประชุม

ชม.

1

จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มี
อานาจประเมิน

ดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

แจ้งคณบดีเพื่อดาเนินการ
ประเมิน

ลงนาม

บันทึกแจ้งผู้บริหาร (รอง

ระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย ระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2550
พ.ศ.2550
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1

ตัวชี้วดั (kpi)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เป็นไปตามกาหนดปฏิทนิ
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

เป็นไปตามกาหนดปฏิทนิ
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

เป็นไปตามกาหนดปฏิทนิ
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

บุคลากรเข้าประชุมครบตาม
จานวน

เป็นไปตามกาหนดปฏิทนิ
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

ถูกต้องตามรายชือ่ ผูม้ อี านาจ
การประเมิน

เป็นไปตามกาหนดปฏิทนิ
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

บุคลากรเข้าประชุมครบตาม
จานวน

บันทึกข้อความ

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

เป็นไปตามกาหนดปฏิทนิ
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

บันทึกข้อความ

รับทราบ/ยืนยันตนเอง

รับทราบ/ยืนยันตนเอง

เป็นไปตามกาหนดปฏิทนิ
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

แก้ไข

ตรวจสอบ/
รับทราบผล

5
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ถูกต้อง

8

คณบดีสรุปผลประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ

9

บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคล
ประมวลผลการปฏิบัตริ าชการ

10

ตรวจสอบผลการประเมินของผูบ้ ริหาร
(รองคณบดี)

11

จัดทาบันทึกแจ้งผูบ้ ริหาร (รองคณบดี)
ดาเนินการยืนยันตนเองเพือ่ รับทราบผล
การประเมินการปฏิบัตริ าชการ

12

สรุปผลการประเมินส่งกองบริหารงานบุคคล

คณบดีสรุปผลประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ลงนาม

ดาเนินการประมวลผล

1

บันทึกแจ้งกองบริหารงาน
บุคคล

แก้ไข

ตรวจสอบ

รับทราบ/ยืนยันผลการ
การประเมิน

รับทราบและดาเนินการ
แก้ไขข้อมุล

จัดทาบันทึกแจ้งผู้บริหาร

สรป ลการประเมินสง

หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี

รับทราบ/ยืนยันตนเอง

เป็นไปตามกาหนดปฏิทนิ
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ
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บันทึกข้อความ

รับทราบ/ยืนยันตนเอง

รับทราบ/ยืนยันตนเอง

เป็นไปตามกาหนดปฏิทนิ
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

5

บันทึกข้อความ

รับทราบผลการประเมินและ
ยืนยันตนเอง

รับทราบผลการประเมินและ เป็นไปตามกาหนดปฏิทนิ
ยืนยันตนเอง
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

5

บันทึกข้ อความ

ผลการประเมินสายสนับสนุน ผลการประเมินสายสนับสนุน เป็นไปตามกาหนดปฏิทนิ
วิชาการ
วิชาการ
การประเมิน

ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

อาจารย์มทั ญา พัชนี

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ

าแหน่งง....เจ้
…บุาคหน้
ลากร....)
(ต(ตาแหน่
าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป....)

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........

ตาแหน่ฝง่ายบริ
คณบดี
รองคณบดี
หารคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ควบคุม ........นายยงยุทธ กิจสันทัด...........
อาจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิรเสาวภา
าแหน่งง....หั
....รองคณบดี
ฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
(ต(ตาแหน่
วหน้าสานักงานคณบดี
....)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ผลการประเมินสาย
สนับสนุนวิชาการ

รับทราบ/ยืนยันตนเอง

ผูอ้ นุมัติ รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง

ผู้จัดทา ............นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ..................

เป็นไปตามกาหนดปฏิทนิ
การประเมิน

บันทึกข้อความ

10

รวม

ผลการประเมิน

5

ถูกต้อง

ลงนาม

ผลการประเมิน

3

1

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

เป็นไปตามกาหนด
ปฏิทนิ การประเมิน

ผลการประเมิน
ผูบ้ ริหาร (รองคณบดี)

6.3 การสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้)

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานบุคลากร

นางสาวณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ………………………………………………………………………......... นามสกุล .............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - HR
การประเมินการปฏิบัติงาน
บุคลากร
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่าย............................................................……………………….
งาน........................................................................................กิ
จกรรมหลัก ....................................................................................……..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1การสรรหาบุคลากร
2.1.1 รับบันทึกต้นเรื่องผู้บริหาร
(งบประมาณรายได้)
- กรณีลาออกและทดแทน
อัตราเดิม
2.1.2 ตรวจสอบกรอบอัตรากาลังบุคลากร
-กรณีรับตามกรอบอัตรากาลัง
ที่พึงมี
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ แผนอัตรากาลังของ
หน่วยงาน
2.1.3 ขออนุมัติจ้างเสนอต่ออธิการบดีโดย

รายละเอียดกิจกรรม
บันทึกข้อความจากภาควิชา/สาขาวิชา/สานักงานคณบดี
เสนอเรื่องขอให้ดาเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย
ดาเนินการตรวจสอบกรอบอัตรากาลังทั้งสายวิชาการ และ
สายสนับสนุนวิชาการ หาก
- ไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังส่งคืนภาควิชา/
สาขาวิชา/สานักงานคณบดี
- เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังดาเนินการขออนุมตั ิจ้าง
ต่อไป
- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อขออนุมัติจ้าง
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
3
บันทึกต้นเรื่องฯ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
1

3

ผลการตรวจสอบ
กรอบอัตรากาลัง

20

3

- บันทึกข้อความ

5

สัดส่วน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
ผ่านกองบริหารงานบุคคลเพื่อตรวจสอบ
กรอบอัตรากาลัง

2.1.4 เสนออธิการบดีอนุมัติจา้ ง
2.1.5 มอบกองบริหารงานบุคคลดาเนินการ

2.1.6จองห้องสอบ

2.1.7ทาบันทึกข้อความแจ้งเวียนคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

2.1.8ประสานคณะกรรมการออกข้อสอบ
ตรวจข้อสอบ และคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์
2.1.9 ดาเนินการสอบ
2.1.10 ส่งข้อสอบให้คณะกรรมการออก

รายละเอียดกิจกรรม
เสนอต่ออธิการบดีพร้อมแนบ
1.คุณสมบัติของผูส้ มัคร
2.รายชื่อกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ
3.รายชื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์
เสนอคณบดีลงนามโดยผ่านกองบริหารงานบุคคลเพื่อ
ตรวจสอบกรอบอัตรากาลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นการขอ
อนุมัติจ้าง
เสนอบันทึกข้อความขออนุมัติจ้างเสนอต่ออธิการบดี
จัดทาประกาศรับสมัคร แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และ
ดาเนินการรับสมัคร ประกาศผลการสอบ
จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพื่อ
จัดเตรียมสถานที่สาหรับการสอบแข่งขันและสอบสัมภาษณ์
และเสนอหัวหน้าสานักงานคณบดีลงนาม
พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office พร้อมแนบคาสั่งฯ
เพื่อแจ้งเวียนคาสั่งแต่งตั้ง ดังนี้
- คณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ
- คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ประสานคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบขอรับ
ข้อสอบเพื่อจัดเตรียมสาหรับการสอบและนัดหมาย
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์สาหรับวัน เวลา และสถานที่
สอบสัมภาษณ์
ดาเนินการจัดสอบสอบคัดเลือก
ประสานกับคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบเพื่อ
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
- คุณสมบัติผสู้ มัคร
- รายชื่อ
คณะกรรมการออก
ข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ
- รายชื่อ
คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์
3
5
3
- ประกาศรับสมัครฯ
1
- คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ
3
สถานที่สาหรับการ
5
สอบคัดเลือก
3

คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ

5

3

ข้อสอบ

20

3
3

ผลการสอบ
ผลการสอบข้อเขียน

1
10

สัดส่วน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ
2.1.11 ประสานคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์

ตรวจข้อสอบและรับข้อสอบคืนจากคณะกรรมการ
โทรศัพท์ประสานกับคณะกรรมการฯ เพื่อนัดหมายวัน เวลา
และสถานที่ สาหรับสอบสัมภาษณ์พร้อมจัดเตรียมสถานที่
สาหรับสอบสัมภาษณ์
2.1.12คณ ะกรรมการด าเนิ น การสอบ ดาเนินการสอบสัมภาษณ์
สัมภาษณ์
2.1 .13ส รุ ป ผ ล ก า ร ส อ บ แ ล ะ ส่ งก อ ง สรุปผลการสอบภาคความรู้ค วามสามารถทั่วไปและผลการ
บริหารงานบุคคลดาเนินการ
สอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดส่งกองบริหารงานบุคคลดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2.1.14 จั ด ท าบั น ทึ ก แจ้ งเวี ย นให้ บุ ค ลากร พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อแจ้งเวียนให้
ของคณะทราบ
บุคลากรของคณะทราบ และเสนอคณบดี
2.1.15 จั ด ท าบั น ทึ ก ขอเปิ ด ใช้ สิ ท ธิ์ ร ะบบ พิ มพ์ บั น ทึ กข้อ ความใส่ ระบบ e – office ถึ งผู้ อานวยการ
ERP แ ล ะ ระ บ บ E – Office แ ล ะรหั ส สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ขอเปิดใช้
Internetให้กับบุคลากร
สิ ท ธ์ ระบ บ ERP แล ะ ระบ บ E – Office และ รหั ส
Internet ให้กับบุคลากร
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
3

ผลการประสาน

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน

สัดส่วน

20

3

ผลสอบสัมภาษณ์

1

3

ผลการสรรหาบุคลากร

30

3

บันทึกข้อความ

5

3

รหัสERP รหัส E –
Office และ รหัส
Internet

5

12
36

2
6

2
6

100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้)
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน บุคลากร

กิจกรรมหลัก

การสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้)

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้)
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้)
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได้) ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบส่วน
งานที่เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากภาควิชา/สาขาวิชา/สานักงานคณบดี เสนอเรื่องขอให้ดาเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชา/สาขาวิชา/สานักงานคณบดี เสนอเรื่องขอให้ดาเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
3.2 ตรวจสอบกรอบอัตรากาลังบุคลากร
ดาเนินการตรวจสอบกรอบอัตรากาลังทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ หาก
- ไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังส่งคืนภาควิชา/สาขาวิชา/สานักงานคณบดี
- เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังดาเนินการขออนุมัติจ้างต่อไป
3.3 ขออนุมัติจ้างเสนอต่ออธิการบดีโดยผ่านกองบริหารงานบุคคลเพื่อตรวจสอบกรอบอัตรากาลัง
พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อขออนุมัติจ้างเสนอต่ออธิการบดีพร้อมแนบ
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.รายชื่อกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ
3.รายชื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์
เสนอคณบดีลงนามโดยผ่านกองบริหารงานบุคคลเพื่อตรวจสอบกรอบอัตรากาลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นการขออนุมัติจ้าง
3.4 เสนออธิการบดีอนุมัติจ้าง
เสนอบันทึกข้อความขออนุมัติจ้างเสนอต่ออธิการบดี
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3.5 มอบกองบริหารงานบุคคลดาเนินการประกาศรับสมัคร
- จัดทาประกาศรับสมัคร
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
3.6 จองห้องสอบ
จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office เพื่อจัดเตรียมสถานที่สาหรับการสอบแข่งขันและสอบสัมภาษณ์และ
เสนอหัวหน้าสานักงานคณบดีลงนาม
3.7 แจ้งเวียนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
แจ้งเวียนคาสั่งแต่งตั้ง
- คณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ
- คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
3.8 ประสานคณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ประสานคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ ขอรับข้อสอบเพื่อจัดเตรียมสาหรับการสอบและคอนเฟิร์มคณะ
กรรมการสอบสัมภาษณ์สาหรับวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
3.9 ดาเนินการสอบ
ดาเนินการสอบคัดเลือก
3.10 ส่งข้อสอบให้คณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ
ประสานกับคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบเพื่อตรวจข้อสอบและรับข้อสอบคืนจากคณะกรรมการ
3.11 ประสานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
โทรประสานกับคณะกรรมการฯ เพื่อคอนเฟิร์มวัน เวลา และสถานที่ สาหรับ สอบสัมภาษณ์พร้อมจัดเตรียมสถานที่
สาหรับสอบสัมภาษณ์
3.12 คณะกรรมการดาเนินการสอบสัมภาษณ์
ดาเนินการสอบสัมภาษณ์
3.13 สรุปผลการสอบและส่งกองบริหารงานบุคคลดาเนินการ
สรุปผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและผลการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดส่งกองบริหารงานบุคคลดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.13 จัดทาบันทึกแจ้งเวียนให้บุคลากรของคณะทราบ
พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อแจ้งเวียนให้บุคลากรของคณะทราบ และเสนอคณบดี
3.14 จัดทาบันทึกขอเปิดใช้สิทธิ์ระบบ ERP และ ระบบ E – Office และรหัส Internetให้กับบุคลากร
พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office ถึงผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ขอเปิดใช้
สิทธ์ ระบบ ERP และ ระบบ E – Office และ รหัส Internet ให้กับบุคลากร
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 12

นาที/

2 ชั่วโมง/

2

วัน

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........
WI-xx-yy

FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

การตัดสิน จ

Work Intrucion

บบ อร์ม

งาน....บุคลากร....

กิจกรรมหลัก ...การสรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได้) ....

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง .....2......วัน.......2...... ชั่วโมง.......12.......นาที
i.j.k

QM-xx-yy

มอป ิบัตงิ าน

จดเ ่อม ยง

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

สายงานย้อนกลับ

สายงาน ป ละกลับ

กองบริ ารงานบ ล
ขั้นตอน

กิจกรรมรอง

1

รับบันทึกต้นเรือ่ งผูบ้ ริหาร

2

ตรวจสอบกรอบอัตรากาลังบุคลากร

3

ขออนุมตั จิ ้างเสนอต่ออธิการบดีโดยผ่านกอง
บริหารงานบุคคลเพือ่ ตรวจสอบกรอบอัตรากาลัง

4

เสนออธิการบดีอนุมตั จิ ้าง

5

มอบกองบริหารงานบุคคลดาเนินการประกาศรับ
สมัคร แต่งตัง้ คณะกรรมการรับสมัคร และดาเนินการ
รับสมัคร ประกาศผลการสอบ

6

จองห้องสอบ

7

ทาบันทึกข้อความแจ้งเวียนคาสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการฯ

มายเลขดั นีวัด

เวลา

อธิการบดี

คณบดี

หัวหน้ าสานักงานคณบดี

เจ้าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป

ภาควิชา/สาขาวิชาสานักงาน

(บุคลากร)

คณบดี

รับบันทึกต้นเรื่อง
ผู้บริหาร

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

บันทึกขออนุมัติจ้าง

พิจารณา

คณะกรรมการฯ

นาที

ชม.

วัน

1

แก้ไข

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item)

บันทึกข้อความ

จองห้องประชุม

แจ้งเวียนคาสั่ง

226

ผ่านการอนุมตั จิ าก
กรอบอัตรากาลังที่พงึ มี
คณบดี

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

กรอบอัตรากาลังปี 2558 กรอบอัตรากาลังปี
- 2561
2558 - 2561

กรอบอัตรากาลังที่พงึ มี

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

กรอบอัตรากาลังปี
2558 - 2561

กรอบอัตรากาลังที่พงึ มี

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

ได้รบั การอนุมตั จิ ้าง กรอบอัตรากาลังที่พงึ มี

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

20

- ประกาศครับสมัครฯ
- คาสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการรับสมัครฯ

- ประกาศครับสมัครฯ
- คาสัง่ แต่งตัง้
กรอบอัตรากาลังที่พงึ มี
คณะกรรมการรับ
สมัครฯ

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

1

ใบจองห้องประชุม

ใบจองห้องประชุมที่
กรอบอัตรากาลังที่พงึ มี
ได้รบั อนุญาต

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

บันทึกข้อความ
- วัน เวลา สถานที่
- ประกาศครับสมัครฯ
รับสมัคร
กรอบอัตรากาลังที่พงึ มี
- คาสัง่ แต่งตัง้
- วัน เวลา สถานที่รบั
คณะกรรมการรับสมัครฯ
สมัครฯ

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

20

5

บันทึกข้อความ

5

ลงนาม

ตัวชีว้ ดั (kpi)

1

8

ประสานคณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ
และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

9

ดาเนินการสอบ

ลงนาม

รับทราบ

10

กรอบอัตรากาลังที่พงึ มี

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

กรอบอัตรากาลังที่พงึ มี

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

ผลการสอบความรู้
กรอบอัตรากาลังที่พงึ มี
ความสามาถทั่วไป

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

กรอบอัตรากาลังที่พงึ มี

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

ผลการสอบสัภาษณ์ กรอบอัตรากาลังที่พงึ มี

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

- แบบประเมินผล
ผลการสอบสัภาษณ์ กรอบอัตรากาลังที่พงึ มี
- แบบสรุปผลกสัมภาษณ์

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

ข้อสอบ

20

ดาเนินการสอบ

ข้อสอบ

ไม่ผ่าน

10

ส่งข้อสอบให้คณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ

11

ประสานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

12

คณะกรรมการดาเนินการสอบสัมภาษณ์

13

สรุปผลการสอบและส่งกองบริหารงานบุคคล
ดาเนินการ

1

ตรวจสอบ

ผ่าน

ประสานคณะกรรมการฯ

30

พิจารณา

สรุปผลการสอบและส่งกอง
บริหารงานบุคคลดาเนินการ

สรุปผลแจ้งกองบริหารงาน

ผ่าน

5
ไม่ผ่าน

12

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

- แบบประเมินผล
- แบบ
สรุปผลกสัมภาษณ์าร

5

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี
(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

ผูอ้ นุมัติ รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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2

2

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

ผลการสรรหาบุคลากร

6.4 การจัดทาหนังสือรับรอง

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานบุคลากร
นางสาวณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล ............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - HR
หารงานทั
การจัดทาหนังสือรับรอง
บุคลากร
งานบริงานบริ
หารงานทั
่วไป่วไป
ฝ่าย.......................................................................................
งาน......................................................................................กิ
จกรรมหลัก........................................................……………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การจัดทาหนังสือรับรอง
- หน่วยนับ : เรื่อง
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2.4.1 รั บ แบบฟอร์ ม หนั ง สื อ รั บ รองจาก คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการ
12
คณาจารย์/เจ้าหน้าที่
ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน
2.4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ตรวจสอบความถูกต้องของขอมูล ดังนี้
12
ความถูกต้องของ
1. ชื่อ – สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ข้อมูล
2. ประเภทพนักงาน
3. ฐานเงินเดือน
4. ค่าสอน
5. เงินประจาตาแหน่ง ฯลฯ
2.4.3จัดทาหนังสือรับรอง
พิมพ์หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน
12
หนังสือรับรองการ
พร้อมเสนอคณบดีลงนาม
ปฏิบัติงาน/หนังสือ
กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
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ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่ว
น
นาที ชั่วโมง วัน
1
100
10

100

5

100

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
2.4.4ออกเลขที่หนังสือรับรอง

2.4.5ส่งหนังสือรับรองให้ผู้เกี่ยวข้อง

2.4.6จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูล

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
รับรองเงินเดือน
จัดส่งธุรการออกเลขที่หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือ
12
เลขที่หนังสือรับรอง
1
รับรองเงินเดือน
การปฏิบัติงาน/
หนังสือรับรอง
เงินเดือน
จัดส่งหนังสือรับรองถึงผู้ขอ
12
ห นั งสื อรั บ รองการ 5
ปฏิ บั ติ ง าน/หนั ง สื อ
รับรองเงินเดือน
จัดเก็บสาเนาคู่ฉบับเข้าแฟ้มข้อมูลโดยเรียงลาดับตามเลขที่
12 แฟ้มข้อมูล
5
หนังสือรับรอง
รวม
26
รวมระยะเวลาทั้งหมด
12
5
รายละเอียดกิจกรรม
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สัดส่ว
น
100

100

100
100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาหนังสือรับรอง
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ................ บุคลากร ........................ กิจกรรมหลัก .........................การจัดทาหนังสือรับรอง ......................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการจัดทาหนังสือรับรอง
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการจัดทาหนังสือรับรอง
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาหนังสือรับรอง ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแบบฟอร์มหนังสือรับรองจากคณาจารย์/เจ้าหน้าที่
คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน
3.2 ตรวจสอบความถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ขอ
3.3 จัดทาหนังสือรับรอง
พิมพ์หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน พร้อมเสนอคณบดีลงนาม
3.4 ออกเลขที่หนังสือรับรอง
จัดส่งธุรการออกเลขที่หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน
3.5 ส่งหนังสือรับรองให้ผู้เกี่ยวข้อง
จัดส่งหนังสือรับรองถึงผู้ขอ
3.6 จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูล
จัดเก็บสาเนาคู่ฉบับเข้าแฟ้มข้อมูลโดยเรียงลาดับตามเลขที่หนังสือรับรอง
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน

26

นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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ฝ่าย.....บริหารงานทัว่ ไป.......
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

ขั้นตอน

กิจกรรมรอง

1

รับแบบฟอร์มหนังสือรับรองจาก
คณาจารย์/เจ้าหน้าที่

2

ตรวจสอบความถูกต้อง

การตัดสิน จ

บบ อร์ม

ธุรการ

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ...การจัดทาหนังสือรับรอง ....
ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั ิงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......26.......นาที

งาน....บุคลากร....

WI-xx-yy

QM-xx-yy

Work Intrucion

มอป ิบัตงิ าน

คณบดี

i.j.k

การสอ่ สาร

จดเ ่อม ยง

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บุคลากร)

คณาจารย์/เจ้าหน้าที่

รับแบบฟอร์มรับรองจาก
คณาจารย์/เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ

สายงาน ลัก

นาที

สายงานย้อนกลับ

เวลา
ชม.

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัจุสด)ควบคุม (control item) ตัวชี้วดั (kpi)

แก้ไข

จัดทาหนังสือรับรอง

4

ออกเลขที่หนังสือรับรอง

5

ส่งหนังสือรับรองให้ผู้เกีย่ วข้อง

6

จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูล

ลงนาม

ออกเลขที่หนังสือ
รับรอง

รับเอกสาร

จัดเก็บเข้า
แฟ้มข้อมูล

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล
บุคคล

ความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล
บุคคล

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล
บุคคล

ความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล
บุคคล

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

หนังสือรับรอง

1

เลขที่หนังสือรับรอง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

หนังสือรับรอง

5

ความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล
บุคคล

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

หนังสือรับรอง

5

แฟ้มข้อมูล

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

หนังสือรับรอง

10

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

26

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี

หนังสือรับรอง

-

-

ผูอ้ นุมัติ รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง

(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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ผลลัพธ์

ร้อยละ 100

5

จัดทาหนังสือ

เป้าหมาย

ร้อยละ 100

ถูกต้อง

3

มายเลขดั นีว ัด

ความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล
บุคคล

แบบฟอร์มการขอ
หนังสือรับรอง

1

แก้ไข

สายงาน ป ละกลับ

ตัวชี้วดั (KQI)
ฐานข้อมูล

ร้อยละ 100

หนังสือรับรอง

6.5 การลงเวลาปฏิบัติงาน

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานบุคลากร
นางสาวณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล ............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - HR
การลงเวลามาปฏิบัติงาน
บุคลากร
งานบริงานบริ
หารงานทั
่วไป่วไป
หารงานทั
ฝ่าย.......................................................................................
งาน......................................................................................กิ
จกรรมหลัก........................................................……………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
การลงเวลาปฏิบัติงาน
2.1 การลงเวลาปฏิบัติงาน
2.1.1 ล งเวล า ป ฏิ บั ติ งา น
(สายวิชาการ)
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1.1จัด เตรียมใบลงเวลาการปฏิ บั ติ งาน จัดเตรียมแฟ้มใบลงเวลาปฏิบัติงานและจัดเก็บทุกวันทาการ
สายวิชาการ
พร้อมสรุปจานวนผู้มาปฏิบัติงาน
2.1.1.2เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม นาใบลงเวลาปฏิ บัติงานเข้าแฟ้ มเพื่ อเสนอรองคณบดีฝ่าย
บริหารลงนาม
2.1.1.3 จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบตั ิราชการ บันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ
ในระบบ ERP
ในระบบ ERP เพื่อเป็นฐานข้อมูล
2.1.2.4 จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบตั ิราชการ จั ด เก็ บ เข้ า แฟ้ ม ข้ อ มู ล การลงเวลาปฏิ บั ติ ร าชการโดยจั ด
เข้าแฟ้มข้อมูล
เรียงลาดับตามวัน เดือนปี พ.ศ.ของปีงบประมาณนั้นๆ

233

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
230

แฟ้ ม ใบลงเวลาการ
ปฏิบัติงาน

230
230
230

ราย งาน ผ ล ก าร
ปฏิบัติงาน
แฟ้มข้อมูลการลงเวลา
ปฏิ บั ติ ร าชการสาย
วิชาการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน

สัดส่วน

5

100

5

100

30
5

100

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.1.5ส รุ ป ก า ร ม า ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร สรุ ป ข้ อ มู ล การขาด ลา มาสาย ประจ าเดื อ นส่ ง กอง 230 สรุป การขาด ลา การ
1
ประจาเดือนส่งกองบริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล
มาสาย
รวม
45
1
2.1.2 ล งเว ล า ป ฏิ บั ติ งา น 2.1.2.1 จัดเตรียมใบลงเวลาการปฏิบัติงาน จัดเตรียมแฟ้มใบลงเวลาปฏิบัติงานและจัดเก็บทุกวันทาการ 230 แฟ้ ม ใบลงเวลาการ 5
(สายสนับสนุนวิชาการ)
พร้อมสรุปจานวนผู้มาปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
2.1.2.2เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม นาใบลงเวลาปฏิ บัติงานเข้าแฟ้ มเพื่ อเสนอรองคณบดีฝ่าย 230
5
บริหารลงนาม
2.1.2.3 จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบตั ิราชการ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การมาปฏิ บั ติ ร าชการของบุ ค ลากรสาย 230 ข้ อ มู ล ก า ร ล งเวล า 5
เข้าแฟ้มข้อมูล
สนับสนุนวิชาการเข้าแฟ้มข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ปฏิ บั ติ ร าชการสาย
โดยจั ดเรียงลาดับ ตามวัน เดื อนปี พ.ศ.ของปี งบประมาณ
สนับสนุนวิชาการ
นั้นๆ
2.1.1.4ส รุ ป ก า ร ม า ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร สรุ ป ข้ อ มู ล การขาด ลา มาสาย ประจ าเดื อ นส่ ง กอง 230 สรุป การขาด ลา การ
1
ประจาเดือนส่งกองบริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล
มาสาย
รวม
15
1
2.1.3 การลงเวลานิเทศก์
2.1.3.1 จัดเตรียมใบลงเวลานิเทศก์
จัดเตรียมแฟ้มใบเวลานิเทศก์เพื่อให้คณาจารย์ได้ลงชื่อการ
80
แฟ้มใบลงเวลานิเทศก์ 5
ออกไปลงเวลานิเทศก์
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1.3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรม

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลดังนี้
1. วัน เวลา สถานที่ไปนิเทศก์
2. ชื่ออาจารย์นิเทศ
3. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ
หาก
- ถูกต้องดาเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP
- ไม่ถูกต้องประสานผู้เกี่ยวข้องต่อไป
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80

ค ว า ม ถู ก ต้ อ งข อ ง
ข้อมูล

10

สัดส่วน
100
100
100
100

100
100
100

100

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2.1.3.3 เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม นาใบลงเวลานิเทศก์เข้าแฟ้มเพื่อเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหาร
80
ลงนาม
2.1.3.4 บันทึกข้อมูลการนิเทศก์ลงในระบบ ดาเนิ นการบัน ทึกข้อ มูลการนิเทศก์ของคณาจารย์ ตามวัน
80
รายงานการนิเทศก์
ERP
เวลา และสถานที่ พร้อมระบุเลขที่คาสั่งการแต่งตั้งอาจารย์
นิเทศก์ของสาขาวิชานั้นๆลงในระบบ ERP
2.1.3.5จั ด เก็ บ ใบ ล งเว ล า นิ เท ศ ก์ เข้ า น าใบนิ เทศจั ด เก็ บ เข้ า แฟ้ ม ข้ อ มู ล โดยเรี ย งล าดั บ ตามวั น
80
ใบลงเวลานิเทศก์
แฟ้มข้อมูล
เดือน ปี ที่ไปนิเทศก์
2.1.3.6 นาใบลงเวลานิเทศก์ส่งงานการเงิน สิ้นสุดระยะเวลาการลงเวลานิเทศก์นาใบลงเวลานิเทศก์ส่ง
80
สรุปใบลงเวลานิเทศก์
ของคณะ
งานการเงินของคณะเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ต่อไป
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
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ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่วน
นาที ชั่วโมง วัน
5
100
30

100

5

100

5

100

0

1
2

102

100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การลงเวลาปฏิบัติราชการ
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .................บุคลากร .................... กิจกรรมหลัก ............การลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ)......................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ)
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ)
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบส่วน
งานที่เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดเตรียมใบลงเวลาการปฏิบัติราชการสาหรับสายวิชาการ
จัดเตรียมแฟ้มใบลงเวลาปฏิบัติงานและจัดเก็บทุกวันทาการพร้อมสรุปจานวนผู้มาปฏิบัติงาน
3.2 เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม
นาใบลงเวลาปฏิบัติงานเข้าแฟ้มเพื่อเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม
3.3 จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติราชการในระบบ ERP
บันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการในระบบ ERP เพื่อเป็นฐานข้อมูล
3.4 จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติราชการเข้าแฟ้มข้อมูล
จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยจัดเรียงลาดับตามวัน เดือนปี พ.ศ.ของปีงบประมาณนั้นๆ
3.5 สรุปการมาปฏิบัติราชการประจาเดือนส่งกองบริหารงานบุคคล
สรุปข้อมูล การขาด ลา มาสาย ประจาเดือนส่งกองบริหารงานบุคคล
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 45 นาที/ 1 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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ฝ่าย.....บริหารงานทัว่ ไป.......

งาน....บุค ลากร....

FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

ขัน้ ตอน

กิจกรรมรอง

1

จัดเตรียมใบลงเวลาการปฏิบัตงิ านสายวิชาการ

การตัดสิน จ

บบ อร์ม

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ...การลงเวลาปฏิบตั ิราชการ (สายวิชาการ)....
ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั ิงาน/หน่วย/ ครัง้ ............วัน.....1........ ชั่วโมง.....45.........นาที

WI-xx-yy

QM-xx-yy

Work Intrucion

มอป ิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานที่สัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รองคณบดีฝ่บริหาร
(บุคลากร)

กองบริหารงานบุคคล

ถูกต้อง

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

สายงาน ป ละกลับ

สายงานย้อนกลับ

i.j.k
มายเลขดั นีว ัด

เวลา
เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ตัวชีว้ ดั (kpi)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

5

ใบลงเวลาปฏิบัตริ าชการ
สายวิชาการ

วัน เวลา การมาปฏิบัติ
ราชการ

ร้อยละ 100

ความถูกต้องของวันเวลา
การมาปฏิบัตริ าชการ

ความถูกต้องของวันเวลา
การมาปฏิบัตริ าชการ

ตรวจสอบ

5

ใบลงเวลาปฏิบัตริ าชการ
สายวิชาการ

ความถูกต้องของวันเวลา
การมาปฏิบัตริ าชการ

ร้อยละ 100

ความถูกต้องของวันเวลา
การมาปฏิบัตริ าชการ

ความถูกต้องของวันเวลา
การมาปฏิบัตริ าชการ

จัดเตรียมใบลงเวลา
การปฏิบัติงานสาย
วิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ลงนาม

จดเ ่อม ยง

คณาจารย์

นาที

ลงเวลาปฏิบัติราชการ

ชม.

วัน

แก้ไข

2

เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม

3

จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัตริ าชการในระบบ ERP

จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติ
ราชการในระบบ ERP

30

ใบลงเวลาปฏิบัตริ าชการ
สายวิชาการ

ความถูกต้องของวันเวลา
การมาปฏิบัตริ าชการ

ร้อยละ 100

ความถูกต้องของวันเวลา
การมาปฏิบัตริ าชการ

ความถูกต้องของวันเวลา
การมาปฏิบัตริ าชการ

4

จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัตริ าชการเข้าแฟ้มข้อมูล

จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติ
ราชการเข้าแฟ้มข้อมูล

5

ใบลงเวลาปฏิบัตริ าชการ
สายวิชาการ

ความถูกต้องของวันเวลา
การมาปฏิบัตริ าชการ

ร้อยละ 100

ความถูกต้องของวันเวลา
การมาปฏิบัตริ าชการ

ความถูกต้องของวันเวลา
การมาปฏิบัตริ าชการ

5

สรุปการมาปฏิบัตริ าชการประจาเดือนส่งกอง
บริหารงานบุคคล

- บันทึกข้อความ
กาหนดระยะเวลาการส่ง
- ใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติ สรุปการลงเวาการปฏิบัติ
ราชการสายวิชาการ
ราชการ

ร้อยละ 100

ใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการสายวิชาการ

ใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการสายวิชาการ

สรุปการมาปฏิบัติ
ราชการประจาเดือนส่ง
กองบริหารงานบุคคล

1

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณ
งานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชัว่ โมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

45

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี

1

-

ผูอ้ นุมัติ รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง

(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ใบสรุปการลงเวลาปฏิบตั ิ
ราชการสายวิชาการ

ใบสรุปการลงเวลาปฏิบตั ิ
ราชการสายวิชาการ

6.6 การตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานบุคลากร
นางสาวณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล ............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - HR
การตรวจสอบและการบันทึกการขาด ลา มาสาย
บุคลากร
งานบริงานบริ
หารงานทั
่วไป่วไป
หารงานทั
ฝ่าย.......................................................................................
งาน......................................................................................กิ
จกรรมหลัก........................................................……………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1การตรวจสอบและบันทึ ก 2.1.1รั บ เอกสารใบลาประเภทต่ า งๆ จาก รับเอกสารใบลาทุกประเภท ดังนี้
การขาด ลา มาสาย
บุคลากรของคณะ(ต่อปี)
- ลาป่วย
- ลาป่วย
- ลากิจ
- ลากิจ
- ลาคลอดบุตร
- ลาคลอดบุตร
- ลาพักผ่อน
- ลาพักผ่อน
- ลาบวช
- ลาบวช
- ลาไปเกณฑ์ทหาร
- ลาไปเกณฑ์ทหาร
- ลาศึกษาต่อ
- ลาศึกษาต่อ
- ลาออก
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
230
ใบลาแต่ละประเภท

ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่วน
นาที ชั่วโมง วัน
1
100

กิจกรรมหลัก
- ลาออก
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง
2.1.2ตรวจสอบใบลาประเภทต่างๆ(ต่อปี)

2.1.3 เสนอผู้บริหารลงนาม

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ

จากบุคลากรของคณะ
ตรวจสอบการลาแต่ ล ะประเภทของบุ ค ลากรและเขี ย น 230
รายงานการลาเสนอต่ออธิการบดี ดังนี้
- ลาแต่ละประเภทประจาปีงบประมาณ
- สิทธิการลาแต่ละประเภท
- จานวนวันและจานวนครั้งที่ลาไปแล้ว
- รวมจานวนวัน และจานวนครั้งที่ลา
- จานวนวันลาที่คงเหลือ
นาเสนอใบลาประเภทต่างๆ ต่อผู้บริหาร
230

2.1.4บันทึกข้อมูลการลาแต่ละประเภทลงใน หลังจากใบลาประเภทต่างๆ ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 230
ระบบ ERP
จึงบั นทึ กข้ อมูล การลาแต่ล ะประเภททะเบี ยนลงในระบบ
ERP เพื่อจัดเก็บเป็นทะเบียนประวัติของบุคลากรของคณะ
2.1.5จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มข้อมูล
น าใบลาแต่ ล ะประเภทจั ด เก็ บ เข้ า แฟ้ ม ข้ อ มู ล โดยแยก 230
แฟ้มข้อมูลการลาแต่ละเภท
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
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ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน

สัดส่วน

10

100

1

100

ร า ย ง า น ก า ร ล า ทุ
ประเภท

5

100

แฟ้ ม ข้ อ มู ล การลาแต่
ละประเภท

5

100

ค ว า ม ถู ก ต้ อ งข อ ง
ข้อมูล

22
20

-

12

100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การบันทึกตรวจสอบการลาทุกประเภท,การลาออก
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ..................บุคลากร ............... กิจกรรมหลัก

การบันทึกตรวจสอบการลาทุกประเภท,การลาออก

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานตรวจสอบและบันทึก ( การลาทุกประเภท,การลาออก)
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบั ติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานตรวจสอบและบันทึก ( การลาทุกประเภท,การ
ลาออก)
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและบันทึก ( การลาทุกประเภท,การลาออก) ตลอดจนหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับเอกสารใบลาประเภทต่างๆ
รับเอกสารใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด จากบุคลากรของคณะ
3.2 ตรวจสอบใบลาประเภทต่างๆ
ตรวจสอบการลาแต่ละประเภทของบุคลากรและเขียนรายงานการลาเสนอต่ออธิการบดี ดังนี้
- ลาแต่ละประเภทประจาปีงบประมาณ
- สิทธิการลาแต่ละประเภท
- จานวนวันและจานวนครั้งที่ลาไปแล้ว
- รวมจานวนวัน และจานวนครั้งที่ลา
- จานวนวันลาที่คงเหลือ
3.3 เสนอใบลาประเภทต่างๆ ต่อผู้บริหาร
นาเสนอใบลาประเภทต่างๆ ต่อผู้บริหาร
3.4 บันทึกข้อมูลการลาแต่ละประเภท
เมื่อใบลาประเภทต่างๆ ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงบันทึกข้อมูลการลาแต่ละประเภททะเบียนลงในระบบ ERP
เพือ่ จัดเก็บเป็นทะเบียนประวัติของบุคลากรของคณะ
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3.5 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มข้อมูล
นาใบลาแต่ละประเภทจัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูลโดยแยกแฟ้มข้อมูลการลาแต่ละเภท
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน .......22.... นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...........7 แบบฟอร์ม.............................

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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ฝ่าย.....บริหารงานทัว่ ไป.......
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

ขั้นตอน

กิจกรรมรอง

1

รับเอกสารใบลาประเภทต่างๆ จาก
บุคลากรของคณะ

2

ตรวจสอบใบลาประเภทต่างๆ

การตัดสิน จ

บุคลากรคณะ

บบ อร์ม

งาน....บุคลากร....

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ..บันทึกตรวจสอบการลาทุกประเภท,การลาออก ....
ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั ิงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............ ชั่วโมง.......22.......นาที

WI-xx-yy

i.j.k

QM-xx-yy

Work Intrucion

มอป ิบัตงิ าน

จดเ ่อม ยง

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์)
ผู้บริหาร (รองคณบดีฝา่ ย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บริหาร/รองคณบดีฝา่ ย
(บุคลากร)
วิชาการ/คณบดี)

สายงานย้อนกลับ

สายงาน ป ละกลับ

มายเลขดั นีว ัด

เวลา
นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ตัวชีว้ ดั (kpi)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

รับเอกสารใบลา
ประเภทต่างๆ จาก
บุคลากรของคณะ

1

ใบลาประเภทต่างๆ

ความถูกต้องของข้อมูล

ร้อยละ 100

ความถูกต้องของข้อมูล

ความถูกต้องของข้อมูล

ตรวจสอบ
และลงนาม

10

ใบลาประเภทต่างๆ

ความถูกต้องของข้อมูล

ร้อยละ 100

ความถูกต้องของข้อมูล

ความถูกต้องของข้อมูล

เสนอผู้บริหารลงนาม

1

ใบลาประเภทต่างๆ

ความถูกต้องของข้อมูล

ความถูกต้องของข้อมูล

ความถูกต้องของข้อมูล

ความถูกต้องของข้อมูล

ความถูกต้องของข้อมูล

ความถูกต้องของข้อมูล

แก้ไข

ถูกต้อง

ผู้บริหารลงนาม

3

เสนอผู้บริหารลงนาม

4

บันทึกข้อมูลการลาแต่ละประเภทลงใน
ระบบ ERP

บันทึกข้อมูลการลาแต่ละ
ประเภทลงในระบบ ERP

5

ใบลาประเภทต่างๆ

ความถูกต้องของข้อมูล

5

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มข้อมูล

จัดเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มข้อมูล

5

ใบลาประเภทต่างๆ

แฟ้มข้อมูล

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

22

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี

-

-

ผูอ้ นุมัติ รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง

(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ใบลาทุกประเภท

ใบลาทุกประเภท

6.7 การจัดทาคาสั่งเดินทางไปราชการ

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานบุคลากร
นางสาวณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล ............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - HR
การจัดทาคาสั่งเดินทางไปราชการ
บุคลากร
งานบริงานบริ
หารงานทั
่วไป่วไป
หารงานทั
ฝ่าย.......................................................................................
งาน......................................................................................กิ
จกรรมหลัก........................................................……………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1การจั ด ค าสั่ ง เดิ น ทางไป 2.1.1 รับบันทึกข้อความ/หนังสือจาก
20
บันทึกข้อความ/
1
ราชการ
ภายนอกที่ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจาก
หนังสือจากภายนอกที่
-หน่วยนับ : เรื่อง
คณบดี
ได้รับการอนุมัต/ิ
- สถิติ ย้อนหลัง
อนุญาต
2.1.2 จัดทาคาสั่งเดินทางไปราชการ
พิมพ์บันทึกข้อความและคาสั่งเดินทางไปราชการใส่ระบบ e
20
บันทึกข้อความ
10
– office และแนบไฟล์คาสั่งเสนอคณบดี/อธิการบดีลงนาม
คาสั่ง
2.1.3 เส น อ หั วห น้ าส านั ก งาน ค ณ บ ดี เสนอบั น ทึ ก ข้ อ ความและค าสั่ งเพื่ อ ให้ หั ว หน้ า ส านั ก งาน
20
ค ว า ม ถู ก ต้ อ งข อ ง 1
ตรวจสอบความถูกต้อง
คณบดีตรวจสอบความถูกต้อง
บันทึกและคาสั่ง
2.1.4 เสนอคณบดี/อธิการบดี ลงนาม
คณบดี/อธิการบดีลงนามในคาสั่ง
20
1
2.1.4 ออกเลขที่คาสั่ง
ส่งต่ อค าสั่ งให้ ธุรการคณะ/ธุรการมหาวิทยาลั ย ออกเลขที่
20
ค า สั่ ง เดิ น ท า ง ไ ป 1
คาสั่ง
ราชการ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
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สัดส่วน
100

100
100
100
100

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.5 นาส่งคาสั่งถึงเจ้าของเรื่อง
นาส่งคาสั่งถึงเจ้าของเรื่อง
20
1
2.1.8 บั นทึ ก ข้ อ มู ล ลงระบ บ ERP และ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การเดิ น ทางไปราชการลงระบบ ERP และ
20
- รายงานการเดินทาง 15
จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มข้อมูลโดยเรียงลาดับตามเลขที่คาสั่ง
ไปราชการ
- แฟ้มข้อมูลเดินทาง
ไปราชการ
รวม
30
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3
1
กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
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สัดส่วน
100
100

100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาสั่งเดินทางไปราชการ
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .............บุคลากร........................... กิจกรรมหลัก ............... การจัดทาสั่งเดินทางไปราชการ.................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานจัดทาสั่งเดินทางไปราชการ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานจัดทาสั่งเดินทางไปราชการ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ มถึงระบบและวิธีการปฏิบั ติงานในจัดทาสั่ งเดิน ทางไปราชการ ตลอดจนหน่ว ยงานและผู้ รับผิ ดชอบส่ วนงานที่
เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับบันทึกข้อความ/หนังสือจากภายนอกที่ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากคณบดี
3.2 จัดทาคาสั่งเดินทางไปราชการ
พิมพ์บันทึกข้อความและคาสั่งเดินทางไปราชการใส่ระบบ e – office และแนบไฟล์คาสั่งเสนอคณบดี/อธิการบดีลงนาม
3.3 เสนอหัวหน้าสานักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้อง
เสนอบันทึกข้อความและคาสั่งเพื่อให้หัวหน้าสานักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้อง
3.4 เสนอคณบดี/อธิการบดี ลงนาม
คณบดี/อธิการบดีลงนามในคาสั่ง
3.5 ออกเลขที่คาสั่ง
ส่งต่อคาสั่งให้ธุรการคณะ/ธุรการมหาวิทยาลัยออกเลขที่คาสั่ง
3.6 นาส่งคาสั่งถึงเจ้าของเรื่อง
นาส่งคาสั่งถึงเจ้าของเรื่อง
3.7 จัดเก็บข้อมูลลงระบบ ERP และจัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูล
คีย์ข้อมูลการเดินทางไปราชการลงระบบ ERP และจัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มข้อมูลโดยเรียงลาดับตามเลขที่คาสั่ง
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

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

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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ฝ่าย.....บริหารงานทัว่ ไป.......
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

ขั้นตอน

กิจกรรมรอง

1

รับบันทึกข้อความ/หนังสือจากภายนอกที่
ได้รับการอนุมัต/ิ อนุญาตจากคณบดี

2

จัดทาคาสั่งเดินทางไปราชการ

3

เสนอหัวหน้าสานักงานคณบดีตรวจสอบ
ความถูกต้อง

4

การตัดสิน จ

บบ อร์ม

งาน....บุคลากร....

คู่ มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ...การจัดทาคาสั่ งเดินทางไปราชการ ....
ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั ิงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......30.......นาที

WI-xx-yy

QM-xx-yy

Work Intrucion

มอป ิบัตงิ าน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์)
หัวหน้าสานักงานคณบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บุคลากร)

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

เวลา
ชม.

สายงานย้อนกลับ

สายงาน ป ละกลับ

มายเลขดั นีว ัด

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

1

บันทึกข้อความ
หนังสอราชการภายนอก

ได้รับการอนุญาต

ร้อยละ 100

คาสั่งเดินทางไปราชการ คาสั่งเดินทางไปราชการ

10

บันทึกข้อความ
คาสั่งเดินทางไปราชการ

ความถูกต้องขอ'บันทึก
ข้อความและคาสั่ง
เดินทางไปราชการ

ร้อยละ 100

คาสั่งเดินทางไปราชการ คาสั่งเดินทางไปราชการ

1

บันทึกข้อความ
คาสั่งเดินทางไปราชการ

ความถูกต้องขอ'บันทึก
ข้อความและคาสั่ง
เดินทางไปราชการ

ร้อยละ 100

คาสั่งเดินทางไปราชการ คาสั่งเดินทางไปราชการ

เสนอคณบดี/อธิการบดี ลงนาม

1

บันทึกข้อความ
คาสั่งเดินทางไปราชการ

อนุญาต

ร้อยละ 100

คาสั่งเดินทางไปราชการ คาสั่งเดินทางไปราชการ

5

ออกเลขที่คาสั่ง

1

บันทึกข้อความ
คาสั่งเดินทางไปราชการ

เลขที่คาสั่ง

ร้อยละ 100

คาสั่งเดินทางไปราชการ คาสั่งเดินทางไปราชการ

6

นาส่งคาสั่งถึงเจ้าของเรื่อง

1

บันทึกข้อความ
คาสั่งเดินทางไปราชการ

เจ้าของเรื่อง

ร้อยละ 100

คาสั่งเดินทางไปราชการ คาสั่งเดินทางไปราชการ

บันทึกข้อมูลลงระบบ ERP และจัดเก็บ
เข้าแฟ้มข้อมูล

15

ระบบ ERP

ความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูล

ร้อยละ 100

คาสั่งเดินทางไปราชการ คาสั่งเดินทางไปราชการ

ธุรการ

คณบดี

คณาจารย์/เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ
และลงนาม

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

นาที

30

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี
(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

ผูอ้ นุมัติ รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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-

วัน

-

ตัวชี้วดั (KQI)
ฐานข้อมูล

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

คาสั่ งเดินทางไปราชการ คาสั่ งเดินทางไปราชการ

6.8 การพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ)

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานบุคลากร
นางสาวณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล ............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - HR
การพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการในสังกัดคณะ)
บุคลากร
งานบริงานบริ
หารงานทั
่วไป่วไป
หารงานทั
ฝ่าย.......................................................................................
งาน......................................................................................กิ
จกรรมหลัก........................................................……………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ว า ม ดี 2.1.1 รับบันทึกจากผู้บริหาร
ความชอบ (ข้าราชการ)
2.1.2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของรายชื่ อ นาข้อมูลรายชื่อของข้าราชการมาตรวจสอบ
- หน่วยนับ : ครั้ง
ข้าราชการ
1.ความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายชื่อ
- สถิติ 2 ครั้ง / ปี
2.ผู้ บ ริ ห ารในระดั บ คณ บดี แ ละรองอธิ ก ารบดี ผู้ ช่ ว ย
อธิการบดีไม่นามาคิดรวม
2.1.3นาผลการประเมินการปฏิบัติราชการ นาผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาวิเคราะห์เพื่อบริหาร
มาวิเคราะห์เพื่อบริหารวงเงิน
วงเงินตามข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล
2.1.4เสนอผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง

นาเสนอผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องหาก
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2
1
2
ค ว า ม ถู ก ต้ อ งข อ ง 10
รายชื่อ

2

2

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการในแต่
ละรอบการประเมิน
ค ว า ม ถู ก ต้ อ งข อ ง

1

5

สัดส่วน
100
100

100

100

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

- ถูกต้องดาเนินการในขั้นต่อไป
- ไม่ถูกต้องส่งกลับผู้เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข
2.1.5จั ด ท าป ระกาศ ร้ อ ย ล ะการเลื่ อน พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office และแนบประกาศ
เงิ น เดื อ น ขอ งข้ าราช ก ารพ ล เรื อ น ใน ร้ อ ยละการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ข้าราชการ) ของแต่ละ สถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เสนอคณบดีลงนาม
รอบ

2.1.6จั ด ท าบั น ทึ ก แจ้ ง เวี ย นคณ าจารย์ พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อแจ้งเวียนให้
(ข้าราชการ)
อาจารย์ (ข้าราชการ) ได้รับทราบผลการบริหารวงเงินในแต่
ละรอบการประเมินและเสนอคณบดีลงนาม
2.1.7 ส่ งผ ล ก ารบ ริ ห ารวงเงิ น ให้ ก อ ง พิ ม พ์ บั น ทึ ก ข้ อ ความใส่ ร ะบบ e – office พร้ อ มแนบ
บริหารงานบุคคล
ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) และไฟล์การบริหารวงเงิน
เสนอคณบดีลงนาม

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
ข้อมูล
2

2

2

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน

- บันทึกข้อความ
- ประกาศร้อยละการ
เลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
(สายวิชาการ)
บันทึกข้อความ

10

100

5

100

- บันทึกข้อความ
- ประกาศร้อยละการ
เลื่ อ นเงิ น เดื อ นของ
ข้าราชการพลเรือนใน
ส ถาบั น อุ ด ม ศึ กษ า
(สายวิชาการ)
- ไฟ ล์ ก า ร บ ริ ห า ร
วงเงิน

5

100

35
10

250

สัดส่วน

1
3

-

100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ)
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ..............บุคลากร........................... กิจกรรมหลัก

การพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ)

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการพิจารณาความดีความอบ (ข้าราชการ)
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ)
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ) ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับบันทึกจากผู้บริหาร
3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อข้าราชการ
นาข้อมูลรายชื่อของข้าราชการมาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
3.3 นาผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาวิเคราะห์เพื่อบริหารวงเงิน
นาผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาวิเคราะห์เพื่อบริหารวงเงินตามข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล
3.4 เสนอผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง
นาเสนอผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องหาก
- ถูกต้องดาเนินการในขั้นต่อไป
- ไม่ถูกต้องส่งกลับผู้เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข
3.5 จัดทาประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ข้าราชการ) ของแต่ละรอบ
พิ ม พ์ บั น ทึ ก ข้ อ ความใส่ ร ะบบ e – office และแนบประกาศร้ อ ยละการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ข้าราชการ) เพื่อแจ้งเวียนคณาจารย์ (ข้าราชการ) และเสนอคณบดีลงนาม
3.6 จัดทาบันทึกแจ้งเวียนคณาจารย์ (ข้าราชการ)
พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office เพื่อแจ้งเวียนให้อาจารย์ (ข้าราชการ) ได้รับทราบผลการบริหารวงเงินในแต่ละ
รอบการประเมิน และเสนอคณบดีลงนาม
3.7 เสนอผลการบริหารวงเงินส่งกองบริหารงานบุคคล
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พิม พ์ บั น ทึ กข้อ ความใส่ ระบบ e – office พร้อมแนบประกาศร้อยละการเลื่ อ นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) และไฟล์การบริหารวงเงินเสนอคณบดีลงนาม
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 35 นาที/

1 ชั่วโมง/

- วัน

7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย.....บริหารงานทัว่ ไป....... งาน....บุคลากร.... กิจกรรมหลัก …พิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ) .... ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั ิงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน.....1........ ชั่วโมง.......35.......นาที
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

ขั้นตอน

กิจกรรมรอง

1

รับบันทึกจากผู้บริหาร

2

ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ
ข้าราชการ

การตัดสิน จ

กองบริหารงาบุคคล

WI-xx-yy

บบ อร์ม

i.j.k

QM-xx-yy

Work Intrucion

มอป ิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์)
ผู้บริหาร (หัวหน้าสานักงาน,
คณาจารย์
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร,คณบดี)

บัญชีรายชื่อ

แก้ไข

จดเ ่อม ยง

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

สายงานย้อนกลับ

สายงาน ป ละกลับ

มายเลขดั นีวัด

เวลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(บุคลากร)

นาที

รับบันทึกจาก
ผู้บริหาร

1

ตรวจสอบ
รายชื่อ

10

ชม.

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item)

ตัวชีว้ ดั (kpi)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ความถูกต้องของรายชือ่ และ
ข้อมูลที่เกีย่ วข้อง

ความถูกต้องของรายชือ่ และ
ข้อมูลที่เกีย่ วข้อง

ผลการบริหารวงเงิน

ผลการบริหารวงเงิน

บันทึกข้อความ
เอกสารการบริหารวงเงิน

ความถูกต้องของรายชือ่ และ ความถูกต้องของรายชือ่ และ
ข้อมูลที่เกีย่ วข้อง
ข้อมูลที่เกีย่ วข้อง

ถูกต้อง

3

นาผลการประเมินการปฏิบตั ริ าชการมา
วิเคราะห์เพือ่ บริหารวงเงิน

4

เสนอผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง

5

จัดทาประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการพลเรือนใสถาบัน
อุดมศึกษา (ข้าราชการ) ของแต่ละรอบ

วิเคราะห์เพื่อบริหารวงเงิน

1

แก้ไข

ตรวจสอบ

5

ถูกต้อง

จัดทาประกาศร้อยละการ
เลื่อนเงินเดือนฯ

10
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ผลการประเมิน

ความถูกต้องของรายชือ่ และ ความถูกต้องของรายชือ่ และ ความถูกต้องของรายชือ่ และผล
ผลการบริหารวงเงิน
ผลการบริหารวงเงิน
การบริหารวงเงิน

- บันทึกข้อความ
- ประกาศร้อยละการ ร้อยละการเลือ่ นเงินเดือน
เลือ่ นเงินเดือน

ร้อยละการเลือ่ นเงินเดือน

ร้อยละการเลือ่ นเงินเดือน

ผลการบริหารวงเงิน

ร้อยละการเลือ่ นเงินเดือน

6

จัดทาบันทึกแจ้งเวียนคณาจารย์
(ข้าราชการ)
ส่งผลการบริหารวงเงินให้กองบริหารงาน
บุคคล

จัดทาบันทึกแจ้งเวียน
คณาจารย์ (ข้าราชการ)

ส่งผลการบริหารวงเงินให้
กองบริหารงานบุคคล

คณาจารย์ (ข้าราชการ)
รับทราบ

รับทราบผลการ
บริหารวงเงิน

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิด
ปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชัว่ โมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

5

- บันทึกข้อความ
- ประกาศร้อยละการ ร้อยละการเลือ่ นเงินเดือน ร้อยละการเลือ่ นเงินเดือน
เลือ่ นเงินเดือน

ร้อยละการเลือ่ นเงินเดือน

ร้อยละการเลือ่ นเงินเดือน

5

- บันทึกข้อความ
ความถูกต้องของรายชือ่ และ ความถูกต้องของรายชือ่ และ
- ประกาศร้อยละการ
ผลการบริหารวงเงิน
ผลการบริหารวงเงิน
เลือ่ นเงินเดือน

ผลการบริหารวงเงิน

ผลการบริหารวงเงิน

35

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี

1

-

ผูอ้ นุมัติ รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง

(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ผลการบริหารวงเงิน

ผลการบริหารวงเงิน

6.9 การพัฒนาบุคลากร

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานบุคลากร
นางสาวณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล ............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - HR
การพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
งานบริงานบริ
หารงานทั
่วไป่วไป
หารงานทั
ฝ่าย.......................................................................................
งาน......................................................................................กิ
จกรรมหลัก........................................................……………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การพัฒนาบุคลากร
- หน่วยนับ : เรื่อง
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง
2.1.1สารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร
และสรุปเสนอผู้บริหาร ( 1 ครั้งต่อปี)

2.1.2จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เสนอ
ผู้บริหารอนุมัติ ( 10 ครั้งต่อปี)
2.1.3จัดหาสถานที่ พาหนะเดินทาง ที่พัก ห้องประชุม
เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ต่างๆ จัดทาคาสั่งไป
ราชการ ( 10 ครั้งต่อปี)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องและออกแบบสารวจ
1
ความต้ อ งการเข้ า
1
- ดาเนินการแจกแบบสารวจ และเก็บข้อมูล
รับ การอบรมและ
1
นามาวิเคราะห์
จ าน วน ผู้ เ ข้ า รั บ
- สรุปความต้องการ และนาเสนอผู้บริหาร
การอบรม
1
จัดพิมพ์โครงการรายละเอียดต่างๆ พร้อม
1
โครงการพั ฒ นา 30
1
กาหนดงบประมาณเสนอผู้บริหาร
บุคลากร
1
สถานที่ จั ด อบรม
1
พ ร้ อ ม อุ ป ก ร ณ์
ต่างๆ และ
คาสั่งไปราชการ
รายละเอียดกิจกรรม
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สัดส่วน
100
100
100

100

2.1.4แจ้งบุคลากรส่งสรุปรายงานหลังการอบรม ความรู้
ที่ได้รับ( 10 ครั้งต่อปี)
2.1.5จัดทาเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ ในการดาเนินการ
โครงการทั้งหมด( 10 ครั้งต่อปี)

1

รายงานหลังอบรม

1

2.1.6จัดทาเล่มรายงานโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหาร
รับทราบ( 10 ครั้งต่อปี)
2.1.7บันทึกประวัติการอบรมของบุคลากรลงระบบ
ERP( 10 ครั้งต่อปี)

1

เอ ก ส า ร ที่ ต้ อ ง
ด า เ นิ น ก า ร
เบิกจ่าย
เ ล่ ม ร า ย ง า น
โครงการ
ข้ อ มู ล บุ ค ลากรที่
ได้ รั บ การอบ รม
ตามโครงการ

1

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

30

100

1

1
1

-
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100

3
3

6
6

100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากร
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน…………….. บุคลากร ..................... กิจกรรมหลัก ................. การพัฒนาบุคลากร ..................................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานพัฒนาบุคลากร ได้แก่ เรื่องสารวจความต้องการ การเขียนโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร และสรุปเสนอผู้บริหาร
3.2 จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เสนอผู้บริหารอนุมัติ
3.3 จัดหาสถานที่ พาหนะเดินทาง ที่พัก ห้องประชุม เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ต่างๆ จัดทาคาสั่งไปราชการ
3.4 แจ้งบุคลากรส่งสรุปรายงานหลังการอบรม ความรู้ที่ได้รับ
3.5 จัดทาเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ ในการดาเนินการโครงการทั้งหมด
3.6 จัดทาเล่มรายงานโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหารรับทราบ
3.7 บันทึกประวัติการอบรมของบุคลากรลงระบบ ERP
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

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

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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7. งาน ISO 9001:2008
7.1 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน ISO 9001
นางสาวณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล ............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - HR
ISO 9001
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
งานบริงานบริ
หารงานทั
่วไป่วไป
หารงานทั
ฝ่าย.......................................................................................
งาน......................................................................................กิ
จกรรมหลัก........................................................……………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2.1.1การจัดทาปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน - DCC แจ้ ง บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงาน
ปฏิ ทิ น การตรวจ
- หน่วยนับ : ครั้ง
(Annual Audit Plan)
เพื่ อ ทราบก าหนดการการตรวจติ ด ตาม
ติ ด ตามคุ ณ ภาพ
- 4 ครั้ง/ปี
คุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
4
ภายใน (Annual 30
- DCC จั ด ท าปฏิ ทิ น การตรวจติ ด ตาม
Audit Plan)
คุณภาพภายใน
2.1.2การด าเนิ น การตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน - บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานด าเนิ น การ
ราย งาน ผ ล ก าร
ตามปฏิทิ นการตรวจติด ตามคุณ ภาพภายใน (Annual ตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน (Annual
ต ร ว จ ติ ด ต า ม
4
1
Audit Plan)
Audit Plan) ตามปฏิทินการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน
คุณภาพภายใน
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
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สัดส่วน

100

100

2.1.3 การสรุ ป ผลการตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน
ลงในแบบบั น ทึ ก การตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน
(Internal Audit Checklist) แ ล ะ แ บ บ ราย งาน ผ ล
การตรวจติดตาม (Audit Report)

- DCC ดาเนินการรวบรวมข้อมูลการตรวจ
ติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน (Annual Audit
Plan) เพื่ อ รายงานผลลงในแบบบั น ทึ ก
ก า ร ต ร ว จ ติ ด ต า ม คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใน
(Internal Audit Checklist) แ ล ะ แ บ บ
รายงานผลการตรวจติ ด ตาม (Audit
Report)

2.1.4 การสรุ ป ผลการตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน - DCC จั ด ท าสรุ ป ผลการตรวจติ ด ตาม
พร้ อ มทั้ ง น าส่ งผลการตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน เพื่ อ เส น อ ต่ อ QMR
เสนอต่อ QMR
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
(Quality Management Representative)
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
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4

4

- ราย งาน การ
ต ร ว จ ติ ด ต า ม
คุ ณ ภ าพ ภ ายใน
( Internal Audit
Checklist)
- รายงานผลการ
ต ร ว จ ติ ด ต า ม
(Audit Report)
ราย งาน ก าร
สรุ ป ผลการตรวจ
ติ ด ตามคุ ณ ภาพ
ภายใน

1

3
30
-

3
-

100

100
2
10

100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ........การตรวจติดตามคุณภาพภายใน........
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ...............กิจกรรมหลัก .......................การตรวจติดตามคุณภาพภายใน....................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการปฏิบัติงานการตรวจติดตามคุณภาพภายในได้
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในการตรวจติดตามคุณภาพภายในได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 การจัดทาปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
- DCC แจ้งบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อทราบกาหนดการการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)ผ่าน
ระบบ E - Office
- DCC จัดทา(ร่าง)ปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายในและให้บุคลากรแจ้งรายชื่อการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ฝ่ายงานอื่น ๆ
- DCC จัดทาปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายในและเผยแพร่แก่บุคลากร
3.2 การดาเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
- บุคลากรภายในหน่วยงานดาเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan) ตามปฏิทินการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน
3.3 การสรุ ป ผลการตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายในลงในแบบบั น ทึ ก การตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน (Internal Audit
Checklist) และแบบรายงานผลการตรวจติดตาม (Audit Report)
- DCC ดาเนินการรวบรวมข้อมูลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
- DCC รายงานผลลงในแบบบันทึกการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Checklist) และแบบรายงานผล
การตรวจติดตาม (Audit Report)
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3.4การสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน พร้อมทั้งนาส่งผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในเสนอต่อ QMR(Quality
Management Representative)
- DCC จัดทาสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อเสนอต่อ QMRเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......30...... นาที/ ........3........ ชัว่ โมง/ .........2........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....
FM-xx-yy

เริ่ม ต้น สินส
้ ด

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

ขั ้นตอน

การตัดสิน จ

บบ อร์ม

กิจกรรมหลัก ….การตรวจติดตามคุณภาพภายใน....
QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

i.j.k
จดเ ่อม ยง

ม อป ิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

กิจกรรมรอง

DCC

การจัดทาป ทิ ินการตรวจติดตาม

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

เวลา

บุคลากรของฝ่ ายงาน

QMR

นาที

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

ชม.

สายงานย้อนกลับ

สายงาน ป ละกลับ

มายเลขดั นีว ัด

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ปฏิทนิ การตรวจติดตาม

ความถูกต้องของเอกสาร

กาหนดการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน

ร้อยละ 100

กาหนดการ
ถูกต้อง

2

แบบฟอร์มเอกสารการตรวจติดตาม
คุณภาพภาบใน

ความถูกต้องของเอกสาร

ปฏิทนิ การตรวจติดตามฯ

1

รายงานผลการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน

ความถูกต้องของเอกสาร

รายงานผลการตรวจติดตามฯ

ความถูกต้ องของเอกสาร

รายงานผลการตรวจติดตามฯ

วัน

เริ่มต้น

ภาพภาย น (Annual Audit Plan)
1

การดาเนินการตรวจติดตาม

ภาพภาย น (Annual Audit Plan)

การสรป ลการตรวจติดตาม
ติดตาม

รวบรวมผลการตรวจ
ติดตามภายใน

บุคลากร
ตรวจติดตามฯตามปฏิทิน
และนาส่งผลการตรวจต่อ DCC

30

ร้อยละ 100

ปฏิทนิ ถูกต้อง

ภาพ

ภาย นลง น บบบันทกการตรวจ
3

บุคลากร
แจ้งรายชื่อการตรวจติดตามฯ
ตามปฏิทินการตรวจฯ

ภาพ

ภาย นตามป ทิ ินการตรวจติดตาม
2

แจ้งบุคลากร
เพื่อทราบกาหนดการ
และจัดทาปฏิทินการตรวจติดตามฯ

ภาพภาย น (Internal Audit

Checklist) ละ บบรายงาน ลการ

รวบรวมผลการตรวจ
ติดตามภายใน
และเสนอต่อ QMR

ร้อยละ 100

รายงานผลการ
ตรวจติดตามฯ
ถูกต้อง

ตรวจติดตาม (Audit Report)
การสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน พร้ อมทั ้งนาส่งผลการตรวจ
4

No

ติดตามคุณภาพภายใน เสนอต่อ QMR
(Quality Management
Representative)

คุณภาพภายใน

รายงานผล
ร้ อยละ 100

การตรวจ
ติดตามฯถูกต้ อง

Yes

30

รวม
หมายเหตุ

รายงานผลการตรวจติดตาม

3

ลงนาม

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1
ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี
(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

3

ผูอ้ นุมัติ รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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3

ตัวชี้วัด (KQI)
ร้อยละ 100 รายงานผล
รายงานผลการตรวจติดตามฯ
การตรวจ
ติดตามฯ

7.2 การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน ISO 9001
นางสาวณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล ............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - HR
ISO 9001
การจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน
งานบริงานบริ
หารงานทั
่วไป่วไป
หารงานทั
ฝ่าย.......................................................................................
งาน......................................................................................กิ
จกรรมหลัก........................................................……………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
(หน่วยนับ : 1 ครั้ง/ปี)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.1การจัดประชุมผู้บริหาร/QMR/บุคลากร
การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการ 1
วาระการประชุม
2
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
2.1.2การดาเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละ การจั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานของแต่ ล ะ 1
คู่มือการ
ฝ่ายงาน
ฝ่ายงาน ตามที่ได้แจ้งแผนงาน/กิจกรรม
ปฏิบัติงาน
1
ที่ จ ะ ด า เนิ น ก า ร จั ด ท า ไว้ ต่ อ DCC
และ QMR
2.1.3 การน าส่ ง (ร่ าง) คู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานของแต่ ล ะ การน าส่ ง (ร่ า ง) คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
(ร่าง) คู่มือการ
ฝ่ า ยงานเสนอต่ อ QMR และคณ บดี เ พื่ อ พิ จ ารณ า ของแต่ ล ะฝ่ า ยงานเพื่ อ เสนอต่ อ QMR
ปฏิบัติงาน
และลงนามเอกสาร
และคณ บดี เ พื่ อ พิ จ ารณ าและลงนาม
กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
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สัดส่วน
100

100

เอกสารเพื่อนาเอกสารดังกล่าวไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
2.1.4 การนาส่งคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน ฝ่ า ยงานน าส่ งคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานให้ กั บ 1
ให้กับ DCC (Document Control) เพื่อจัดเก็บเอกสาร DCC (Document Control) เพื่ อ จั ด เก็ บ
และนาจ่ายเอกสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและนาจ่ายเอกสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ ง การบั ง คั บ การใช้ เอกสารต่ า ง ๆ
เนื่ อ งจากเป็ น เอกสารที่ มี ก ารควบคุ ม
เรียบร้อยแล้วตามระบบ ISO 9001
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
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คู่มือการ
ปฏิบัติงาน
30

30
30

100

2
2

1
1

100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ........การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน........
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ...... กิจกรรมหลัก ........................การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน.........................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานได้
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 การจัดประชุมผู้บริหาร/QMR/บุคลากร
- จัดเตรียมสถานที่ เอกสารในการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
3.2 การดาเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน
- ฝ่ายงานดาเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้
3.3 การนาส่ง (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานเสนอต่อ QMR และคณบดีเพื่อพิจารณาและลงนามเอกสาร
- ฝ่ายงานดาเนินการนาส่ง (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน โดยเสนอต่อ QMR และคณบดีเพื่อพิจารณาและลงนามเอกสาร
3.4การนาส่งคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานให้กับ DCC (Document Control) เพื่อจัดเก็บเอกสารและนาจ่ายเอกสาร
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายงานนาส่งคู่มือการปฏิบัติงานให้กับ DCC (Document Control) เพื่อจัดเก็บเอกสารและนาจ่ายเอกสารแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน .................1............... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......30...... นาที/ ........2........ ชัว่ โมง/ .........1........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...................1.....................

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....
FM-xx-yy

เริ่ม ต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

กิจกรรมรอง

การจัดประ ม

บดี/QMR/บ ลากร

การตัดสิน จ

บบ อร์ม

กิจกรรมหลัก ….การจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน....

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......1......วัน.......2...... ชั่วโมง.......30.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

i.j.k
จดเ ่อม ยง

ม อป ิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ ม
ั พันธ์ )
DCC

บุคลากรของฝ่ ายงาน

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

เวลา
QMR

คณบดี

นาที

ชม.

สายงานย้อนกลับ

สายงาน ป ละกลับ

มายเลขดั นีว ัด

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

เป้าหมาย

วาระการประชุม

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของวาระการประชุม

ร้อยละ 100

1

(ร่าง) คูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของ(ร่าง) คูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ร้อยละ 100

1

คูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ร้อยละ 100

คูม่ ือการ
ปฏิบตั งิ าน

คู่มอื การปฏิบตั ิงาน

ความถูกต้ องของเอกสาร

คู่มอื การปฏิบตั ิงาน

ร้ อยละ 100

ปฏิบตั ิงาน

ร้อยละ 100

คูม่ ือการ
ปฏิบตั งิ าน

วัน

ผลลัพธ์

เริ่มต้น

จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร และนัดการ
ประชุมกับผู้บริหาร/QMR/บุคลากร

1

30

เข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุม

วาระการ
ประชุมมีความ
ถูกต้อง

การดาเนินการจัดทา มอการป บ
ิ ตั ิงาน
ของ ตละฝ ายงาน

ฝ่ายงานดาเนินการจัดทา(ร่าง)
คู่มือการปฏิบัติงาน

2

(ร่าง)
คูม่ ือการ
ปฏิบตั งิ าน

การนาส ง (ราง) มอการป บ
ิ ตั ิงานของ
ตละฝ ายงานเสนอตอ QMR ละ

No

บดีเพ่อพิจาร า ละลงนามเอกสาร

No

ลงนาม

3

ลงนาม
Yes

Yes

คู่มือการปฏิบัติงาน

การนาส่งคูม
่ ือการปฏิบตั ิงานของแต่ล ะ
ฝ่ ายงานให้ กบ
ั DCC (Document
4

Control) เพื่อจัดเก็บเอกสารและนาจ่าย

3

จัดเก็บเอกสาร

เอกสารแก่ผ้ ท
ู เี่ กีย่ วข้ อง

คู่มอื การ

-

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1
ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี

30

3

2

ผูอ้ นุมัติ รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง

(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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ตัวชี้วัด (KQI)
คูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

7.3 การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน ISO 9001
นางสาวณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล ............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - HR
ISO 9001
การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
งานบริงานบริ
หารงานทั
่วไป่วไป
หารงานทั
ฝ่าย.......................................................................................
งาน......................................................................................กิ
จกรรมหลัก........................................................……………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 12 ครั้ง/ปี

กิจกรรมรอง
2.1.1 การจัดเตรียมข้อมูลและจัดทาวาระการประชุม
2.1.2 การจัดประชุม ผู้บริหาร /QMR / บุคลากรในการ
ติดตามผลการดาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนาผลสรุปและ
ข้อเสนอแนะในการรับการตรวจประเมินครั้งต่อไป

2.1.3 DCCจั ด ท าบั น ทึ ก การประชุ ม และสรุ ป ผลการ
ทบทวนระบบคุณภาพนาเสนอQMR เพื่อพิจารณา
2.1.4 QMR พิ จ ารณา ตรวจสอบ/มอบหมาย/จั ด ท า

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล และจั ด ท าวาระ 12
เอกสารการ
3
การประชุม
ประชุม
การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการ
12
วาระการประชุม
ติดตามผลการดาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนา
ผลสรุ ป และข้ อ เสนอแนะจากกรรมการ
2
ผู้ตรวจจากภายนอก ในการรับการตรวจ
ประเมินครั้งต่อไป
DCCจัดทารายงานการประชุมนาเสนอต่อ
12
รายงานการ
1
QMR เพื่อพิจารณา
ประชุม
QMR ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งนัด
12
รายงานการ
1
รายละเอียดกิจกรรม
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สัดส่วน
100

100

100
100

แผน/ติดตามผล พร้อมทั้งนัดหมายประชุมในครั้งถัดไป หมายประชุมในครั้งถัดไป
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
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ประชุม
0

6
2

1
22

100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ........การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร........
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ....... กิจกรรมหลัก ........................การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร.......................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 การจัดเตรียมข้อมูลและจัดทาวาระการประชุม
- จัดเตรียมสถานที่ ข้อมูลและจัดทาวาระการประชุมในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
3.2 การจัดประชุม ผู้บริหาร /QMR / บุคลากรในการติดตามผลการดาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนาผลสรุปและข้อเสนอแนะใน
การรับการตรวจประเมินครั้งต่อไป
- ดาเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในการติดตามผลการดาเนินงานที่ผ่านมานาผลสรุปและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ผู้ตรวจจากภายนอก ในการรับการตรวจประเมินครั้งต่อไป
3.3 DCC จัดทาบันทึกการประชุมและสรุปผลการทบทวนระบบคุณภาพนาเสนอQMR เพื่อพิจารณา
- จัดทารายงานการประชุมเพื่อนาเสนอ QMR เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
3.4QMR พิจารณา ตรวจสอบ/มอบหมาย/จัดทาแผน/ติดตามผล พร้อมทั้งนัดหมายประชุมในครั้งถัดไป
- QMR ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม พร้อมทั้งนัดหมายประชุมในครัง้ ถัดไป
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......0...... นาที/ ........6........ ชั่วโมง/ .........1........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....
FM-xx-yy

เริ่ม ต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

การตัดสิน จ

บบ อร์ม

กิจกรรมหลัก ….การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร....

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......1......วัน.......6...... ชั่วโมง.......0.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

กิจกรรมรอง

DCC

การจัดเตรียมข้ อมล ละจัดทาวาระการ

บุคลากรของฝ่ ายงาน

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

เวลา
QMR

คณบดี

นาที

สายงานย้อนกลับ

มายเลขดั นีว ัด

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

เป้าหมาย

3

วาระการประชุม

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของวาระการประชุม

ร้อยละ 100

2

วาระการประชุม

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของวาระการประชุม

ร้อยละ 100

รายงานการประชุม

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของรายงานการประชุม

ร้อยละ 100

รายงานการประชุม

ความถูกต้ องของเอกสาร

ชม.

วัน

ประ ม
จัดเตรียมเอกสาร สถานที่และนัดการ
ประชุมกับผู้คณบดี/QMR/บุคลากร

วาระการ
ประชุมมีความ
ถูกต้อง

บดี/QMR / บ ลากร

นการติดตาม ลการดาเนินงานที่ านมา
2

ผลลัพธ์

เริ่มต้น

1

การจัดประ ม

สายงาน ป ละกลับ

เพ่อนา ลสรป ละข้ อเสนอ นะ นการ
รับการตรวจประเมิน รัง้ ตอ ป

เข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุม

วาระการ
ประชุมมีความ
ถูกต้อง

DCC จัดทาบันทกการประ ม ละ
สรป ลการทบทวนระบบ

ภาพ

นาเสนอ QMR เพ่อพิจาร า
3

รายงานการประชุม

1

รายการประชุม
มีความถูกต้อง

QMR พิจารณา ตรวจสอบ/มอบหมาย/
No

จัดทาแผน/ติดตามผล พร้ อมทั ้งนัด
4

หมายประชุมในครัง้ ถัดไป

1

ลงนาม

รายการ

ความถูกต้ องของรายงาน
การประชุม

ร้ อยละ 100

ตัวชี้วัด (KQI)
รายงานการประชุม

ร้อยละ 100

ประชุมมีความ
ถูกต้ อง

Yes

-

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1
ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี

0

6

1

ผูอ้ นุมัติ รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง

(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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รายการ
ประชุม

7.4 การรับตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน ISO 9001
นางสาวณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล ............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - HR
ISO 9001
การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
งานบริงานบริ
หารงานทั
่วไป่วไป
หารงานทั
ฝ่าย.......................................................................................
งาน......................................................................................กิ
จกรรมหลัก........................................................……………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพือ่ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
รายละเอียดกิจกรรม
สัดส่วน
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1การรับการตรวจติดตามคุณภาพ 2.1.1 การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการตรวจ การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการ
2
เอกสารการรับการ
จากภายนอก
ติดตามคุณภาพจากภายนอก
ตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
ตรวจติดตาม
1
100
- หน่วยนับ : ครั้ง
คุณภาพ
- 2 ครั้ง/ปี
2.1.2 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
การรับการตรวจติดตามคุณภาพจาก
2
กาหนดการตรวจ
100
ตามกาหนดการที่ประสานงานกับบริษัท
ภายนอก จากกรรมการตามกาหนดการ
ติดตามฯ
1
ที่ได้กาหนดไว้
2.1.3 กรรมการผู้ตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
กรรมการตรวจติดตามฯ สรุปผลการตรวจ
2
รายงานผลการ
100
แจ้งผลการตรวจติดตามฯ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจ
ติดตาม ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร QMR
ตรวจติดตามฯ
30
ติดตามและรายงานต่อผู้บริหาร QMR และบุคลากร
และบุคลากร ในการเตรียมความพร้อมใน
การรับการตรวจติดตามฯ ครั้งต่อไป
2.1.4 QMR นาผลการตรวจติดตามฯเข้าที่ประชุม
QMR แจ้ง DCC เพื่อนาผลการตรวจ
2
รายงานผลการ
5
100
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ทบทวนฝ่ายบริหารครั้งต่อไป

ติดตามฯเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
ครั้งต่อไป
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ตรวจติดตามฯ
35
10
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0
1

2
4

100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก .......การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก.............
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .......มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ .............กิจกรรมหลัก ..........การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก...........
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอกได้
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอกได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ มถึงระบบและวิธีการปฏิ บั ติงานในการรับการตรวจติดตามคุณ ภาพจากภายนอกตลอดจนหน่ว ยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
- จัดเตรียมสถานที่ ที่จอดรถวิทยากร เอกสารประกอบการตรวจติดตามคุณภาพ
3.2 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก ตามกาหนดการที่ประสานงานกับบริษัท
- ดาเนินการประสานงานวิทยากรผู้บริหารบุคลากร สถานที่
3.3 กรรมการผู้ตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก แจ้งผลการตรวจติดตามฯ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจติดตามและรายงาน
ต่อผู้บริหาร QMR และบุคลากร
- บันทึกข้อมูลผลการตรวจติดตามคุณภาพ ข้อเสนอแนะจากกรรมการ เพื่อจัดทาสรุปการดาเนินงานต่อ QMR
3.4QMR นาผลการตรวจติดตามฯเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งต่อไป
- QMR ตรวจสอบคามถูกต้องของสรุปผลการตรวจติดตามฯ และแจ้ง DCC เพื่อนาเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้ง
ต่อไป
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......35...... นาที/ ........0........ ชัว่ โมง/ .........2........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....
FM-xx-yy

เริ่ม ต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

บบ อร์ม

WI-xx-yy

Work Intrucion

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......2......วัน.......0...... ชั่วโมง.......35.......นาที

QM-xx-yy

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

DCC

การจัดเตรียมเอกสาร ข้ อมล นการรับ
ภาพจากภายนอก

กรรมการตรวจติดตาม

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

กิจกรรมรอง

การตรวจติดตาม

การตัดสิน จ

กิจกรรมหลัก ….การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก....

เวลา

บุคลากรของฝ่ ายงาน

QMR

นาที

ชม.

สายงานย้อนกลับ

มายเลขดั นีว ัด

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

เป้าหมาย

1

เอกสารการตรวจติดตามฯ

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ขอเอกสารการตรวจติดตามฯ

ร้อยละ 100

1

เอกสารการตรวจติดตามฯ

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ขอเอกสารการตรวจติดตามฯ

ร้อยละ 100

รายงานผลการตรวจติดตามฯ

ผลการตรวจติดตามฯ

ความถูกต้อง
ของรายงานผล
การตรวจติดตามฯ

วัน

จัดเตรียมเอกสารการรับการตรวจฯการ
จัดเตรียมสถานที่

กับบริ ัท

กรรมการ ้ ตรวจติดตาม

เข้ารับการตรวจติดตาม

ตรวจติดตาม

เข้ารับการตรวจติดตาม

เข้ารับการตรวจติดตาม

เอกสารการ
ตรวจติดตามฯ
มีความถูกต้อง

ภาพจาก

ภายนอก จ้ ง ลการตรวจติดตามฯ
3

เอกสารการ
ตรวจติดตามฯ
มีความถูกต้อง

ภาพจาก

ภายนอก ตามกา นดการทีป่ ระสานงาน
2

ผลลัพธ์

เริ่มต้น

1

การรับการตรวจติดตาม

สายงาน ป ละกลับ

พร้ อมทั ้งสรป ลการตรวจติดตาม ละ

รายงานผลการตรวจติดตาม

รายงานตอ ้ บริ าร QMR ละบ ลากร

รายงานผลการตรวจติดตาม

30

ร้อยละ 100

รายงานผล
การตรวจ
ติดตามฯ
มีความถูกต้อง

QMR นาผลการตรวจติดตามฯเข้ าที่
ประชุมทบทวนฝ่ ายบริหารครัง้ ต่อไป

รายงานผล

ความถูกต้ อง

4

ผลการตรวจติดตาม

รายงานผลการตรวจติดตามฯ

5

ผลการตรวจติดตามฯ

ของรายงานผล
การตรวจติดตามฯ

การตรวจ
ร้ อยละ 100

ติดตามฯ
มีความถูกต้ อง

-

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1
ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี

35

0

2

ผูอ้ นุมัติ ....รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง.....

(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

(ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ )

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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วันที่ ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

ตัวชี้วัด (KQI)
ร้อยละ 100
รายงานผลการตรวจติดตามฯ

รายงานผล
การตรวจ
ติดตามฯ

7.5 การควบคุมเอกสาร

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน ISO 9001
นางสาวณิชาภัทร
เป้าคาศรี
ชื่อ ……………………………………………………………………….........
นามสกุล ............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - HR
ISO 9001
การควบคุมเอกสาร
งานบริงานบริ
หารงานทั
่วไป่วไป
หารงานทั
ฝ่าย.......................................................................................
งาน......................................................................................กิ
จกรรมหลัก........................................................……………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
รายละเอียดกิจกรรม
สัดส่วน
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1 การควบคุมเอกสาร
2.1.1 DCCแจกเอกสารการขอดาเนิ นการแก่ ผู้ร้องขอ DCC แจกเอกสารการขอด าเนิ น การแก่
2
ใบ ร้ อ งขอ แ ก้ ไ ข
- หน่วยนับ : ครั้ง
เมื่อมีการร้องขอแก้ไขเอกสาร/ยกเลิกเอกสาร
ผู้ร้ อ งขอเมื่ อ มี ก ารร้อ งขอแก้ไขเอกสาร/
เอกสาร
- 2 ครั้ง / ปี
ยกเลิ ก เอกสาร เช่ น ใบร้ อ งขอแก้ ไ ข
5
100
เ อ ก ส า ร DAR ( Document Action
Request)
2.1.2 DCCดาเนินการจัดทาบัญชีแจกจ่ายเอกสาร
DCCด าเนิ น การจั ด ท าบั ญ ชี แ จกจ่ า ย
2
บั ญ ชี แ จ ก จ่ า ย
100
15
เอกสารในการควบคุมเอกสาร
เอกสาร
2.1.3 DCCดาเนินการจัดทาบันทึกการลงชื่อรับเอกสาร DCCดาเนินการจัดทาบันทึกการลงชื่อรับ
2
บั น ทึ ก การเซ็ น รั บ
100
15
เอกสารในการควบคุมเอกสาร
เอกสาร
2.1.4 DCCดาเนินการจัดทาบัญชีแม่บทเอกสาร
DCCดาเนินการจัดทาบัญชีแม่บทเอกสาร
2
บั ญ ชี แ ม่ บ ท
100
15
ในการควบคุมเอกสาร
เอกสาร
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2.1.5 DCCดาเนินการจัดทาแบบควบคุมบันทึกคุณภาพ

DCCดาเนินการจัดทาแบบควบคุมบันทึก
คุณภาพในการควบคุมเอกสาร

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

2

แ บ บ ค ว บ คุ ม
บันทึกคุณภาพ

5
10
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100

15
1
2

0
0

100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก .......การควบคุมเอกสาร......
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ..............กิจกรรมหลัก ...............................การควบคุมเอกสาร................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการควบคุมเอกสารได้
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในการควบคุมเอกสารได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการควบคุมเอกสารตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 DCC แจกเอกสารการขอดาเนินการแก่ผู้ร้องขอเมื่อมีการร้องขอแก้ไขเอกสาร/ยกเลิกเอกสาร
- แจกเอกสารการขอดาเนินการแก่ผู้ร้องขอเมื่อมีการร้องขอแก้ไขเอกสาร/ยกเลิกเอกสาร เช่น ใบร้องขอแก้ไขเอกสาร
DAR (Document Action Request)
3.2 DCC ดาเนินการจัดทาบัญชีแจกจ่ายเอกสาร
- DCC จัดทาบัญชีแจกจ่ายเอกสาร เพื่อแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน เช่น คู่มือคุณภาพ เป็นต้น
3.3 DCC ดาเนินการจัดทาบันทึกการลงชื่อรับเอกสาร
- DCC จัดทาบันทึกการลงชื่อรับเอกสาร ใช้สาหรับกรณีบุคลากรฝ่ายงานต่าง ๆ มาติดต่อขอรับเอกสารเช่น แฟ้มข้อมูล
ของฝ่ายงานเป็นต้น
3.4DCC ดาเนินการจัดทาบัญชีแม่บทเอกสาร
- DCC จัดทาบัญชีแม่บทเอกสารเพื่อใช้ในการควบคุมเอกสาร การส่งเอกสารให้หน่วยงานภายนอก เป็นต้น
3.5DCC ดาเนินการจัดทาแบบควบคุมบันทึกคุณภาพ
- DCC จัดทาแบบควบคุมบันทึกคุณภาพคือ แบบฟอร์ม / สมุด / รายงาน / แผ่น Diskette / แผ่น CD ที่ได้บันทึกข้อมูล
หรือระบุข้อความรายละเอียดไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังได้มีกิจกรรมหรือการดาเนินการของกิจกรรมต่าง ๆ
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......5...... นาที/ ........1........ ชั่วโมง/ .........0........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน...มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

การตัดสิน จ

กิจกรรมหลัก ….การควบคุมเอกสาร....
WI-xx-yy

บบ อร์ม

Work Intrucion

QM-xx-yy

DCC

DCC จกเอกสารการขอดาเนินการ ก ้

บุคลากรของฝ่ ายงาน

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

กิจกรรมรอง

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......0......วัน.......1...... ชั่วโมง.......5.......นาที

เวลา
นาที

ชม.

วัน

การสอ่ สาร

สายงาน ลัก

สายงานย้อนกลับ

สายงาน ป ละกลับ

มายเลขดั นีว ัด

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

เป้าหมาย

เอกสารการตรวจติดตามฯ

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ขอเอกสารการตรวจติดตามฯ

ร้อยละ 100

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ขอเอกสารการตรวจติดตามฯ

ร้อยละ 100

ผลลัพธ์

เริ่มต้น

ร้ องขอเมอ่ มีการร้ องขอ ก้ ขเอกสาร/
ยกเลิกเอกสาร

เอกสาร
การขอแก้ไขเอกสาร

1

เอกสารการ
ตรวจติดตามฯ
มีความถูกต้อง

No

Yes

DCC ดาเนินการจัดทาบัญ ี จกจาย
เอกสาร

บัญชีแจกจ่ายเอกสาร

Yes

2

เอกสารการตรวจติดตามฯ

ใบลงชื่อรับ
บัญชีแจกจ่ายเอกสาร
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เอกสารการ
ตรวจติดตามฯ
มีความถูกต้อง

DCC ดาเนินการจัดทาบันทกการลง ่อรับ
เอกสาร

ใบลงชื่อรับเอกสาร

3

รายงานผลการตรวจติดตามฯ

ผลการตรวจติดตามฯ

ความถูกต้อง
ของรายงานผล
การตรวจติดตามฯ

ร้อยละ 100

รายงานผล
การตรวจ
ติดตามฯ
มีความถูกต้อง

บัญชีการรับเอกสาร

DCC ดาเนินการจัดทาบัญ ี มบทเอกสาร
บัญชีแม่บทเอกสาร

4
DCC ดาเนินการจัดทาแบบควบคุม
5

บันทึกคุณภาพ

ความถูกต้ อง
แบบควบคุมบันทึกคุณภาพ

รายงานผลการตรวจติดตามฯ

ผลการตรวจติดตามฯ

การตรวจติดตามฯ

-

5
1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1
ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ของรายงานผล

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี

1

อยละ100
100
ตัวชี้วัด (KQI)
ร้อร้ ยละ
รายงานผลการตรวจติดตามฯ

0
ผูอ้ นุมัติ ....รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง.....

(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

(ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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วันที่ ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

รายงานผล
การตรวจ
ติดตามฯ
มีความถูกต้ อง

รายงานผล
การตรวจ
ติดตามฯ

7.6 การจัดทาคู่มือคุณภาพ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน ISO 9001
เป้าคาศรี
ชื่อ ………………………………………………………………………......... นามสกุล ............................................................................
รหัสเอกสาร JD - FA - AD - HR
ISO 9001
การจัดทาคูม่ ือคุณภาพ
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่าย.......................................................................................
งาน......................................................................................กิ
จกรรมหลัก........................................................……………………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตาแหน่ง ……………………………………………………..……………………………….
ณณ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.6 การจัดทาคู่มือคุณภาพ
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 1 ครั้ง/ปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.6.1 ดาเนินการจัดประชุม ผู้บริหาร /QMR / DCC
จัดเตรียมข้อมูลและจัดทาวาระการประชุม
1
วาระการประชุม
2
2.6.2 ดาเนินการจัดทา (ร่าง) คู่มือคุณภาพ
จัดทาคู่มือคุณภาพ
1
( ร่ า ง ) คู่ มื อ
1
คุณภาพ
2.6.3 น าส่ ง (ร่ า ง) คู่ มื อ คุ ณ ภาพเสนอต่ อ QMR และ จั ด ท า (ร่ า ง) คู่ มื อ คุ ณ ภาพเพื่ อ เสนอต่ อ
1
( ร่ า ง ) คู่ มื อ
5
คณบดีพิจารณา
QMR และคณบดีพิจารณา
คุณภาพ
2.6.4 ฝ่าย DCCนาคู่มือคุณภาพจัดเก็บและนาจ่ายแก่ผู้ จั ด เก็ บ คู่ มื อคุ ณ ภ าพ และน าจ่ า ยแก่
1
คู่มือคุณภาพ
15
ที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรเกี่ยวข้อง
รวม
20
2
1
กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

285

สัดส่วน
100
100
100
100
100

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ........การจัดทาคู่มือคุณภาพ........
ชื่อ ........................................... นามสกุล ......................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน ....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ .... กิจกรรมหลัก ............................การจัดทาคู่มือคุณภาพ.............................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ………………………………… นามสกุล ………………………………………. ตาแหน่ง ...................................
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการจัดทาคู่มือคุณภาพได้
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคู่มือคุณภาพได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคู่มือคุณภาพตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ดาเนินการจัดประชุม ผู้บริหาร /QMR / DCC
- จัดเตรียมสถานที่ เอกสารในการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการจัดทาคู่มือคุณภาพ
3.2 ดาเนินการจัดทา (ร่าง) คู่มือคุณภาพ
- DCC ดาเนินการจัดทา(ร่าง) คู่มือคุณภาพตามแบบฟอร์มที่กาหนด
3.3 นาส่ง (ร่าง) คู่มือคุณภาพเสนอต่อ QMR และคณบดีพิจารณา
- DCC นาส่ง (ร่าง) คู่มือคุณภาพ โดยเสนอต่อ QMR และคณบดีเพื่อพิจารณาและลงนามเอกสาร
3.4ฝ่าย DCC นาคู่มือคุณภาพจัดเก็บและนาจ่ายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- DCC นาส่งคู่มือคุณภาพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลในการดาเนินงาน
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......20...... นาที/ ........2........ ชัว่ โมง/ .........1........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ..................................................
ตาแหน่ง ..............................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริหารงานทัว่ ไป........

งาน....มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ....
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินส
้ ด

ขั ้นตอน

การป ิบัตงิ านทั่ว ป

การตัดสิน จ

บบ อร์ม

กิจกรรมหลัก ….การจัดทาคูม่ ือคุณภาพ....

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......1......วัน.......2...... ชั่วโมง.......20.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอป ิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )

กิจกรรมรอง

DCC

ดาเนินการจัดประ ม ้ บริ าร /QMR /
DCC

บุคลากรของฝ่ ายงาน

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

เวลา
QMR

คณบดี

นาที

ชม.

สายงานย้อนกลับ

สายงาน ป ละกลับ

มายเลขดั นีว ัด

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

เป้าหมาย

วาระการประชุม

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของวาระการประชุม

ร้อยละ 100

1

(ร่าง) คูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของ(ร่าง) คูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ร้อยละ 100

1

คูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ร้อยละ 100

วัน

เริ่มต้น

จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร และนัดการ
ประชุมกับผู้บริหาร/QMR/บุคลากร

1

30
เข้าร่วมประชุม

ดาเนินการจัดทา (ราง) มอ

เข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุม

2

ละ

วาระการ
ประชุมมีความ
ถูกต้อง

ภาพ
DCC ดาเนินการจัดทา
(ร่าง)คู่มือคุณภาพ

นาสง (ราง) มอ

ผลลัพธ์

(ร่าง)
คูม่ ือการ
ปฏิบตั งิ าน

ภาพเสนอตอ QMR

บดีพิจาร า

No

No

ลงนาม

3

ลงนาม
Yes

Yes

คู่มือคุณภาพ
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คูม่ ือการ
ปฏิบตั งิ าน

ฝ่ าย DCC นาคูม่ ือคุณภาพจัดเก็บและ
นาจ่ายแก่ผ้ ทู เี่ กีย่ วข้ อง
4

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

2

คู่มอื การปฏิบตั ิงาน

ความถูกต้ องของเอกสาร

คู่มอื การปฏิบตั ิงาน

คู่มอื การ
ร้ อยละ 100

ปฏิบตั ิงาน

ร้อยละ 100

คูม่ ือการ
ปฏิบตั งิ าน

-

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1
ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ดั ทา น.ส. ญิชาภัทร เป้าคาศรี

30 2

2

ผูอ้ นุมัติ ....รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง.....

(ตาแหน่ง …บุคลากร....)

(ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)

ผูค้ วบคุม ........อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต...........
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน....)
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วันที่ ....30..../...พฤษภาคม.../...2559....

ตัวชี้วัด (KQI)
คูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ภาคผนวก
ก. แบบฟอร์ม
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1.แบบฟอร์มใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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2.แบบฟอร์มสรุปภาระงาน Job Description (JD)

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ ....................................................................... นามสกุล ........................................ ...................................
ฝ่าย .................................................................... ตาแหน่ง ............................................................... ..............
หน่วยงาน ...............................................................................................................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ 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

เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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3. แบบฟอร์มสรุปภาระงาน/กรอบอัตรากาลัง
หน่วยงาน ..................................................................................................
ลาดับ

ระยะเวลาที่ใช้ (ปี)
นาที ชั่วโมง วัน

ชื่อ - สกุล

1. ฝ่าย.................................
1
2
3
4
5
6
รวมภาระงาน
2. ฝ่าย.................................
1
2
3
รวมภาระงาน
3. ฝ่าย.................................
1
2
3

สรุป ภาระงานทั้งหมด
จะได้กรอบอัตรากาลัง =
หมายเหตุ : 1 อัตรา = 230 วัน / ปี

รวมภาระงาน
รวมภาระงานทั้งหมด
คน
คน

ลงชื่อ(ตัวบรรจง) .............................................................
ผู้อานวยการ
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4. ตารางสรุปการกาหนดกรอบอัตรากาลังและตาแหน่งเพิ่มใหม่ ประจาปีงบประมาณ ……………………….
หน่วยงาน ……………………………………………………………………………
บุคลากรในปัจจุบัน

หน่วยงาน

ตาแหน่ง

ระดับ

บุคลากรที่
พึงมี

พนักงาน
ข้าราชการ ประจา

พนักงาน
ชั่วคราว

พนักงาน
ราชการ

ตาแหน่งเพิ่มใหม่ 2559-2562
ลูกจ้างประจา

รวม

เพิ่ม

ลด

เพิ่มในปี
2559 2560 2561 2562
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กิจกรรม

งาน ENG

รหัสฝ่าย ENG

กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

รหัสหน่วยงาน ENG

5.แบบฟอร์มกระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

กิจกรรมหลัก .........................................................
ชื่อ ................................................... นามสกุล ........................................ รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
งาน .............................................................. กิจกรรมหลัก ................................................................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ...................................... นามสกุล .................................... ตาแหน่ง ....................................
แก้ไขครั้งที่ ........................................... วันที่แก้ไข ................................................. วันปร ะกาศใช้ .....................................
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)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................
ลงนาม .................................................. ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง .............................................. ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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งาน ENG

SOP ..................................................................

รหัสฝ่าย ENG

มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)

รหัสหน่วยงาน ENG

6.แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (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)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................

ลงนาม .................................................. ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง .............................................. ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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ภาคผนวก
ข. คณะผู้จัดทา
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คณะผู้จัดทา
ภาระงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1

นางสาวปาริฉัตร์

จันทร์นวล

2

นางสาววราภรณ์

ไชยพร

3

นางสาวณิชาภัทร

เป้าคาศรี

4

นายพิทยาธร

บุญวรรณ์

5

นายชลัช

โชติจันทร์

ขอขอบคุณ
คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน และหัวหน้าสานักงาน
ที่ให้การสนับสนุนในการทาเล่มภาระงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปมา ณ โอกาสนี้
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