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ส่วนที่ 1 ประวัติ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300
ที่ตั้งสานักงาน อาคารสานักงานคณะคณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาคาร 58)
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2160-1388-94 โทรสาร 0-2160-1388-94 ต่อ 111
คณะศิล ปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุ นันทาเป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีการพัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่ 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 จนถึงมีสถานภาพเป็น
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามกฎกระทรวงในปัจจุบัน
ช่วงที่ 1 พ.ศ.2516- 2542 เริ่มจากการพัฒนาเป็นภาควิชาดังนี้
ภาควิชานาฏศิล ป์ในอดีตรวมเป็ นภาควิช าเดียวกันกับภาควิช าดนตรีใช้ชื่อว่า ภาควิชาดนตรีและ
นาฏศิลป์ จนกระทั่งปี พ.ศ.2516 ภาควิชานาฏศิลป์จึงได้รับอนุมัติจากกรมการฝึกหัดครูให้เปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ ขึ้นเป็นแห่งแรกจากวิทยาลัยครูทั้งหมด 36
แห่ง ในขณะนั้น ปี พ.ศ.2519 ได้พัฒนาหลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิตโดยเปิดสอนวิช าเอกนาฏศิล ป์ในระดับ
ปริ ญญาตรี ขึ้น เป็ น แห่ งแรกของประเทศไทย และในปี พ.ศ.2524 ได้พัฒ นาหลั กสู ตรศิล ปศาสตรบัณฑิ ต
วิชาเอกนาฏศิลป์และการละครขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
ภาควิชาดนตรี ในอดีตร่วมเป็นภาควิชาเดียวกันกับภาควิชานาฏศิลป์ใช้ชื่อว่า ภาควิชาดนตรีและ
นาฏศิล ป์ ได้ เปิ ดสอนรายวิ ช าสั งคี ตนิ ย มเป็นวิช าพื้นฐานส าหรับ นักศึกษาหลั กสู ตรประกาศนีย บัตรวิช า
การศึกษาชั้นต้น (ป.กศ.ต้น) เรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ.2520 ได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นภาควิชาขึ้นเพื่อบริหารจัดการ
ได้ตรงกับ ความต้องการของสาขาวิช าต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้พัฒ นาหลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิช า
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) และในปี พ.ศ.2530 ภาควิชาดนตรี
ได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)วิชาเอกดนตรีศึกษาเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
ภาควิชาศิลปะ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นต้น และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเพื่อผลิตครูศิลปะ จนในปีพ .ศ.2520 ได้เพิ่มวิชาเอก
ด้านภาพพิมพ์ขึ้นพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรสายการออกแบบตามความต้องการของวิชาชีพ และต่อมาในปี
พ.ศ.2532 ภาควิ ช าศิ ล ปะได้ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ตขึ้ น ใหม่ ประกอบด้ ว ยสาขาวิ ช าการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์
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แม้ ว่ า ในปี พ.ศ. 2538 ได้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ร วมวิ ท ยาลั ย ครู ทั่ ว ประเทศเป็ น “สถาบั น ราชภั ฏ ”
ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี และภาควิชานาฏศิลป์ (รวมสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร) ก็ยังคงสังกัดอยู่
ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรื่อยมา หากแต่ในปี พ.ศ.2542 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
บริหารภายในจาก “ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” ได้แก่ โปรแกรมวิชาศิลปะ โปรแกรมวิชาดนตรี และ
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร
ช่วงที่ 2 พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน สมัยนั้นมี
ความคิดที่จะรวมความโดดเด่นทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร ที่มีอยู่ในรั้ว สวนสุนันทา
และพัฒนาให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นผู้นาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศจึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2542 โดยแยกกลุ่มวิชาศิลปะทั้งหมดออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ต่อมาได้แบ่งการบริหารทางวิชาการออกเป็น 3โปรแกรมวิชาประกอบด้วยโปรแกรมวิชาศิลปะ
โปรแกรมวิชาดนตรี และโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ (โดยรวมกับกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร) พร้อมทั้งแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษดา กรุ ดทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในตาแหน่ง
คณบดี
ในปี พ.ศ.2543 รองศาสตราจารย์ผดุง ศิริรัตน์ (ขณะนั้นดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ) ดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วางแผนและนโยบายเพื่อการจัดตั้ งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็น
รูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ สุทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช กง
กะนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ ภู่อารีย์ ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรใหม่ทางด้านศิลปกรรม
ศาสตร์ จานวน 4 สาขาวิชาในเบื้องต้ น คือ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการออกแบบ
นิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบหัตถศิลป์และสาขาวิชาจิตรกรรม โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง (ขณะนั้นดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ) เป็นผู้รับผิดชอบในการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดสอนในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยได้รับ
ปริญญาบัตรทางด้านศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตขึ้นเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การจัดตั้งคณะศิล ปกรรมศาสตร์ส ามารถสาเร็จลุ ล่วงไปได้อย่างดียิ่ง โดยได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมอย่างดียิ่งจากอดีตอธิการบดีและรองอธิการบดี รวมทั้งบุคคลต่างๆ อีกหลายท่าน เช่น อธิการกลาย
กระจายวงศ์ อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พานิชยกุล อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญ
เรืองรอด รองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพลรองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ
เทือกทอง ฯลฯ จากการดาเนินการมาโดยตลอดนั้น วันที่ 1มีนาคม พ.ศ.2548 ได้มีการประกาศจัดตั้งคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อย คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงได้ถือกาเนิดขึ้นอย่างเป็น
ทางการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นคณะเดียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 41 แห่งทั่วประเทศ
ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ.2548 - 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์
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ในปี พ.ศ.2552 -ปั จ จุ บั น รองศาสตราจารย์จารุ พรรณ ทรัพ ย์ปรุง ดารงตาแหน่งคณบดี คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
ในด้านอาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 58 เป็นอาคารเรียนขนาด 5 ชั้นใช้งบประมาณใน
การก่อสร้างประมาณ 130 ล้านบาท ซึ่งทาการก่อสร้างในสมัยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรือง
รอด และเสร็จสิ้นในสมัยรองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช ในปี พ.ศ. 2552 จึงมีอาคารคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่าติดกาแพงแดง ด้านถนนราชวิถี มีห้องปฏิบัติทางวิชาชีพด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์และการละคร นอกจากนี้ยังมีอาคารโบราณ จานวน 3 หลัง ได้แก่ อาคาร 45 (อาคารจุฑารัตนาภรณ์)
อาคาร 46 (อาคารอาทรทิพย์นิวาส)และอาคาร 51 (อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัล ย์ ) ทั้ง 3 อาคารกาลังอยู่
ระหว่างการปรับปรุง เพื่อเตรียมการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรี พิพิธภัณฑ์ศิลปะ พิพิธภัณฑ์นาฏศิลป์และการ
ละคร ตามลาดับ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาหาความรู้ด้านศิลปกรรม
ศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการศึกษาและให้การบริการวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการ
ละคร โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคม โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและ
ปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตร
1.1สาขาวิชาศิลปะการแสดง
1.2 สาขาวิชาจิตรกรรม
1.3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
1.4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
1.5 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
1.6 สาขาวิชาวิชาดนตรี
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3.ฝายคลังและพัสดุ
2.1 งานการเงิน งานบัญชีงบประมาณ
2.2 งานพัสดุ

2.ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
1.1 งานวิเคราะหแผนงาน/งบประมาณ
1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล
ปฏิบัติราชการ
1.3 งานประกันคุณภาพ

1. ฝายบริหารงานทั่วไป
1.1 งานธุรการและสารบรรณ
1.2 งานประชาสัมพันธ
1.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ
1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ
1.5 งานบุคลากร
1.6 งานมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน

2.2 โครงสรางภาระงานของหนวยงาน

2.ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
1.1 งานผลิตผลงานวิจัย
1.2 งานเผยแพรผลงานวิจัย
1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ
1.4 งานบริการวิชาการแกสังคม
1.5 งานศูนยเรียนรูชุมชน
1.6 งานจัดอันดับมหาวิทยาลัย

1.ฝายบริการการศึกษา
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานหลักสูตรและการสอน
1.3 งานทะเบียนแลประมวลผลขอมูล
1.4 งานการรับเขาศึกษาตอ
1.5 งานฝกประสบการณวิชาชีพ

หัวหนาสํานักงาน

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตร
-สาขาวิชาศิลปะการแสดง
-สาขาวิชาจิตรกรรม
-สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
-สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม
-สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย
-สาขาวิชาดนตรี

1.ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
1.1 งานกิจการนักศึกษา
1.2 งานบริหารและสวัสดิภาพ
1.3 งานแนะแนวและทุนการศึกษา
1.4 งานศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
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ส่วนที่ 3 นิยามหรือคาจากัดความ
1. คาบรรยายลักษณะงาน หรือ ใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) JD
หมายถึง การระบุขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบงาน สามารถอธิบายขั้นตอน
step-by-step ของกิจกรรมหลัก อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมรองได้ ระบุระยะเวลาในการทางานของแต่
ละขั้นตอนอย่างละเอียด พร้อมทั้งสามารถระบุตัวชี้วัดผลงานหลักได้
2. กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI
หมายถึง การระบุงานที่ต นเองรับผิดชอบหรือมีหน้าที่ทา โดยนาหัวข้อมาจาก JD กิจกรรม
รอง มาเขียน flow chart ให้เห็นรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติในเชิงลึกของตาแหน่งงานประกอบด้วย ขั้นตอน
เวลา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในตาแหน่งงานของตนได้อย่างถูกต้อง
3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP
หมายถึง การทางานในภาพรวมตั้งแต่เ ริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้น ๆ โดยใช้อธิบายถึงงาน
หลักๆ ที่นามาจาก WI ซึ่งต้องระบุวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นขั้นตอน step-by-step และ flow chart อย่าง
ละเอียดเพื่อให้เห็นกระบวนการและความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่น ๆ รวมไปถึงเวลาในการทางานทั้งหมดโดยการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
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ส่วนที่ 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตรากาลังประจาปี 2559 - 2562
4.1 กรอบภาระงาน
ภาระงานตามโครงสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์มีทั้งหมด 6 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
3. ฝ่ายบริการการศึกษา
4. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
5. ฝ่ายคลังและพัสดุ
6. ฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม
7. ภาระงานตามโครงสร้างของฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ มีทั้งหมด 1 ตาแหน่ง
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ มีทั้งหมด 8 งาน ประกอบด้วย
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ มีทั้งหมด 8 งาน ประกอบด้วย
1. งานบริหารงานทั่วไป
1.1 กิจกรรมหลัก การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน
1.2 กิจกรรมหลัก การขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ
1.3 กิจกรรมหลัก การจัดทาคู่มืออาจารย์พิเศษ
1.4 กิจกรรมหลัก จัดทาใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิเศษ/หรือเกิน 12
1.5 กิจกรรมหลัก โครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ
2. งานหลักสูตรและการสอน
2.1 กิจกรรมหลัก การขอเรียนสบทบต่างมหาวิทยาลัย
3. งานทะเบียนและประมวลผล
3.1 กิจกรรมหลัก การเพิ่ม-ถอน รายวิชา
3.2 กิจกรรมหลัก การเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้า
3.3 กิจกรรมหลัก การขอคืนสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและชาระค่าลงทะเบียน
3.4 กิจกรรมหลัก การสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ทั้งสาขา/คณะ
4. งานผลิตผลงานวิจัย มีทั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก
4.1 การจัดโครงการพัฒนานักวิจัย
4.2 การตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ส่งสถาบันวิจัย
5. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย มีทั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก
5.1 การจัดโครงการแนะแนวการเขียนบทความและนาเสนอบทความ
5.2 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
6. งานผลิตวารสารวิชาการ มีทั้งหมด 1 กิจกรรมหลัก
6.1 การจัดทาวารสารวิชาการคณะ
7. งานบริการวิชาการแก่สังคม มีทั้งหมด 1 กิจกรรมหลัก
7.1 การจัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ

8
8. งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีทั้งหมด 6 กิจกรรมหลัก
8.1 การจัดทาโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
8.2 การจัดทาโครงการเพิ่มองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
8.3 การจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
8.4 การรับสมัครสมาชิกศูนย์การเรียนรู้
8.5 การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
8.6 การจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ
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4.2 กรอบอัตรากาลังของฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
4.2.1 สรุปกรอบอัตรากาลังของฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ฝ่ายงาพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ระยะเวลาที่ใช้ (ปี)
นาที ชั่วโมง

วัน

1

นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ

3

2

276

2

นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงธนู

45

6

72

3

นางสาวพัทธนันท์ กฤษณะกาฬ

20

1

4

นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์

55

3

12

123

11

360

3

4

361

รวม
รวมภาระงาน
รวมภาระงานทั้งหมด

1. ภาระงานที่คานวณได้ทั้งหมด 361/230 = 1.56 คน เป็นเท่ากับ 2 คน
2. จานวนบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน ทั้งหมด 1 คน
3. สรุปกรอบอัตรากาลัง ขาดคน 1 คน

ตาแหน่ง

ระดับ

รวม

สรุปกรอบอัตรากาลัง 1 คน

จานวนบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน ทั้งหมด 1 คน

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
บริการวิชาการ

หน่วยงาน

1
1
1

1

บุคลากร
พนักงาน
ที่พึงมี ข้าราชการ ประจา
พนักงาน
ชั่วคราว

พนักงาน
ราชการ

บุคลากรในปัจจุบัน
ลูกจ้างประจา

1
1

รวม

เพิ่ม

ลด

เพิ่มในปี

ตาแหน่งเพิ่มใหม่ 2559-2562

2559 2560 2561 2562

4.2.2 ตารางสรุปการกาหนดกรอบอัตรากาลังและตาแหน่งเพิ่มใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2562
หน่วยงาน ฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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4.3 สรุปภาระงานของบุคลากร ตามฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
ตำแหน่งบริกำรกำรศึกษำ
1) สรุปภาระงานของนางสาวกัญญาณัฐ จินพละ หัวหน้างานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ ......................นางสาวกัญญาณัฐ .....................................นามสกุล .................จินพละ........................
ฝ่าย ............พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ...........ตาแหน่ง ...........เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป..................
หน่วยงาน .......................................คณะศิลปกรรมศาสตร์..........................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
1.1 กิจกรรมหลัก ...............การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน..................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) …30… นาที/ …4… ชั่วโมง/ ...12... วัน
1.2 กิจกรรมหลัก ......การขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ........
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน …40… นาที/ …6… ชั่วโมง/ ... - ... วัน
1.3 กิจกรรมหลัก ......การจัดทาคู่มืออาจารย์พิเศษ........
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน …-… นาที/ …2… ชั่วโมง/ ...3... วัน
1.4 กิจกรรมหลัก ......จัดทาใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิเศษ / หรือเกิน 12 ........
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน …-… นาที/ …3… ชั่วโมง/ ...1... วัน
1.5 กิจกรรมหลัก ......โครงการ / เบิกจ่าย / สรุปของฝ่ายวิชาการ ........
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน …-… นาที/ …3… ชั่วโมง/ ...141... วัน
2. งานหลักสูตรและการสอน
2.1 กิจกรรมหลัก ...............การขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย........................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) …40… นาที/ …4… ชั่วโมง/ ...1... วัน
3. งานทะเบียนและประมวลผล
3.1 กิจกรรมหลัก ...............การเพิ่ม – ถอน รายวิชา........................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) …40… นาที/ …1… ชั่วโมง/ ...46... วัน
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3.2 กิจกรรมหลัก ...............การเพิ่ม – ถอน รายวิชาล่าช้า........................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน …20… นาที/ …2… ชั่วโมง/ ... 8 ... วัน
3.3 กิจกรรมหลัก..การขอคืนสภาพนักศึกษา/การลงทะเบียนเรียนและชาระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า..
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน …20… นาที/ …-… ชั่วโมง/ ...1... วัน
3.4 กิจกรรมหลัก ......การสรุปคะแนนเมินอาจารย์ทั้งสาขา / คณะ ........
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน …10… นาที/ …2… ชั่วโมง/ ...1... วัน
4. งานประกันคุณภาพ
5.1 กิจกรรมหลัก การจัดการความรู้
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) … 30 … นาที/ …1… ชั่วโมง/ ...2... วัน
กิจกรรมรอง / รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งาน ISO
1.1 กิจกรรมหลัก ........การตรวจติดตามคุณภาพภายใน........
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) …..… นาที/ …...… ชั่วโมง/ ...4... วัน
1.2 กิจกรรมหลัก ........การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน........
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) …..… นาที/ …..… ชั่วโมง/ ...1... วัน
1.3 กิจกรรมหลัก ........การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร........
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) …..… นาที/ …..… ชั่วโมง/ ...3... วัน
1.4 กิจกรรมหลัก ........การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก........
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) …..… นาที/ …..… ชั่วโมง/ ...4... วัน
กิจกรรมรอง / รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งานประชาสัมพันธ์
1.1 กิจกรรมหลัก ........งานประชาสัมพันธ์........
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) ….13.… นาที/ ….2..… ชั่วโมง/ ...4... วัน
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สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...3... นาที/ ....2.... ชั่วโมง/ ...276.... วัน
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)

ลงนาม สิรัชชา สาลีทอง
(อาจารย์สิรัชชา สาลีทอง)

ตาแหนง หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี ตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ ......................นางสาวเดือนเพ็ญ .....................................นามสกุล .................ดวงธนู........................
ฝ่าย ............พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ...........ตาแหน่ง ...........นักวิชาการศึกษา..................
หน่วยงาน .......................................คณะศิลปกรรมศาสตร์..........................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งานผลิตผลงานวิจัย
1.1 กิจกรรมหลัก ........การจัดโครงการพัฒนางานวิจัย........
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) …35… นาที/ …4… ชั่วโมง/ ...6... วัน
1.2 กิจกรรมหลัก ......การตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ส่งสถาบัน........
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 10… นาที/ …5… ชั่วโมง/ ...7... วัน
2. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
2.1 กิจกรรมหลัก ........การจัดโครงการแนะแนวการเขียนบทความและนาเสนอบทความ........
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) …30… นาที/ …3… ชั่วโมง/ ...5... วัน
2.2 กิจกรรมหลัก ......การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ........
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน …… นาที/ …3… ชั่วโมง/ ..43.... วัน
3. งานผลิตวารสารวิชาการ
3.1 กิจกรรมหลัก ...............การจัดทาวารสารวิชาการระดับชาติ...........................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) …30… นาที/ …6… ชั่วโมง/ ...1... วัน

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...45... นาที/ ....7.... ชั่วโมง/ ...64.... วัน
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
ลงนาม เดือนเพ็ญ ดวงธนู
ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงธนู)
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ตาแหนง หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ ......................นางสาวพัทธนันท์ .....................................นามสกุล .................กฤษณะกาฬ........................
ฝ่าย ............พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ...........ตาแหน่ง ...........นักวิชาการศึกษา..................
หน่วยงาน .......................................คณะศิลปกรรมศาสตร์..........................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งานบริการวิชาการแก่สังคม
1.1 กิจกรรมหลัก ...............การจัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ...........................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน …… นาที/ …20… ชั่วโมง/ ...1... วัน

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...20... นาที/ ....1.... ชั่วโมง/ .......... วัน
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
ลงนาม พัทธนันท์ กฤษณะกาฬ
ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางสาวพัทธนันท์ กฤษณะกาฬ)
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ ......................นางสาวภัทราภรณ์ .....................................นามสกุล .................สดแสงจันทร์........................
ฝ่าย ............พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ...........ตาแหน่ง ...........เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป..................
หน่วยงาน .............................................................คณะศิลปกรรมศาสตร์..........................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
1.1 กิจกรรมหลัก ...............การจัดทาโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้...........................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน …… นาที/ …3… ชั่วโมง/ ...4... วัน
1.2 กิจกรรมหลัก ...............การจัดทาโครงการเพิ่มองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้.........................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน …35… นาที/ …4… ชั่วโมง/ ...6... วัน
1.3 กิจกรรมหลัก ...............การจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ...........................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน …45… นาที/ …1… ชั่วโมง/ ...... วัน
1.4 กิจกรรมหลัก ...............การรับสมัครสมาชิกศูนย์การเรียนรู้....................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน …50… นาที/ …2… ชั่วโมง/ ...... วัน
1.5 กิจกรรมหลัก ...............การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ...........................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน …30… นาที/ …4… ชั่วโมง/ ...... วัน
1.6 กิจกรรมหลัก ...............การจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ...........................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน …15… นาที/ …3… ชั่วโมง/ ...... วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...55... นาที/ ...3.... ชั่วโมง/ ..12.... วัน
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
ลงนาม ภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์) (นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
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ส่วนที่ 5 กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI
ฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการและวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มีการกาหนดการทางานตามภาระงานและบทบาทหน้าที่ ตามที่แสดงไว้ข้างต้น โดยสามารถแสดง
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม ใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) JD กระบวนการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP
ทั้งนี้ ตามกระบวนการต่างๆ ได้รวบรวมไว้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

งานผลิตผลงานวิจัย มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม
งานเผยแพร่ผลงานวิจัย มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม
งานผลิตวารสารวิชาการ มีกิจกรรมหลัก 1 กิจกรรม
งานบริการวิชาการแก่สังคม มีกิจกรรมหลัก 1 กิจกรรม
งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

งานผลิตผลงานวิจัย

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)

ชื่อ .............นางสาวเดือน......................... นามสกุล ........................ดวงธนู......................... รหัสเอกสาร JD - RA- PR - 01
ฝ่ายพัฒนางานวิจัย ......................................................................งานผลิตผลงานวิจัย................................................................................ กิจกรรมหลัก การจัดโครงการพัฒนานักวิจัย
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ...............นางสาวกัญญาณัฐ ....... นามสกุล.............................จินพละ............... ตาแหน่ง ..............หัวหน้างานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ.................
1. วัตถุประสงค์
1.1เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
รายละเอียดกิจกรรม
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
- จัดทาร่างแผนงานโครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหารและ
1
แผนงานโครงการ
2
2.1 การจัดโครงการ 2.1.1 จัดทาแผนงานโครงการพัฒนานักวิจัย
พัฒนานักวิจัย
จัดพิมพ์โครงการพัฒนานักวิจัย
พัฒนานักวิจัย
- หน่วยนับ : ครั้ง
1
2.1.2 เขียนโครงการพัฒนานักวิจัย
- ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเขียนร่าง
1
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
- 1 ครั้ง/ปี
โครงการ ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
นักวิจัย
เสนอผู้บริหารตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
2.1.3 จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความ/สแกนเอกสาร/ 1
บันทึกข้อความ
35
เสนอลงนามผ่านระบบe-office
2.1.4 จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ 1
คาสั่งแต่งตั้ง
1
ดาเนินงาน(ประสานขอรายชื่อ/จัดพิมพ์/เสนอ
คณะกรรมการ
ลงนาม)
ดาเนินงาน
2.1.5 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน(ทา - จัดทาเอกสารประชุม หนังสือเชิญประชุม
1
วาระการประชุม/
1
บันทึกเชิ ญประชุม /จัดประชุม /บันทึ กรายงาน - บันทึกการประชุม
รายงานการประชุม
การประชุม/สรุปรายงานการประชุม)
- สรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
2.1.6 ดาเนินโครงการพัฒนานักวิจัย(จัดอบรม/ การดาเนินงานมี 3 มี ขั้นตอน ดังนี้
1
เอกสารการจัด
1
เตรียมสถานที่/สั่งอาหาร/จัดทาหนังสือเชิญผูเ้ ข้า
1.ก่อนวันจัดกิจกรรม ต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม/หนังสือเชืญ
อบรม/ท าประกาศเชิ ญ ชวนเข้ า อบรม/ท าใบ เช่ น หนั ง สื อ เชิ ญ วิ ท ยากร หนั ง สื อ เชิ ญ ร่ ว มกิ จ กรรม/
วิทยากร/หนังสือเชิญ
รายชื่อเข้าอบรม/ทาเอกสารและเตรียมวัสดุการ โครงการ ทาหนังสือยืมครุภัณฑ์ การขอใช้ห้อง และเตรียม
ผู้เข้าร่วมโครงการ/ใบ
อบรม/ประสานผู้ทรงคุณวุฒิ/จัดทาหนังสือเชิญ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ สั่ ง อาหาร จั ด สถานที่ ประสาน
เซ็นชื่อลงทะเบียน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ /บันทึกการประชุม เป้นต้น ) (1 เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ป้ายวิทยากร /
ครั้ง= 3 วัน)

1. งานผลิตงานวิจัย
1.1 งานจัดโครงการพัฒนานักวิจัย

สัดส่วน
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รวมระยะเวลาทั้งหมด

ลงนาม ดวงเพ็ญ ดวงธนู
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
ตาแหน่ง หัวงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ควบคุม

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน .......35........ นาที/ .......4...... ชั่วโมง/ ........6....... วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการและวิจัย

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

รวม

1

1

35

4

ความถี่

6

1

1

1

เอกสารการเบิก
จ่ายเงิน
เอกสารจากการ
ดาเนินโครงการ /ภาพ
กิจกรรม
เอกสารรายงานผล
การดาเนินโครงการ

1

ใบลงทะเบียน

ลงนาม นางรวินันท์ พระยาน้อย...
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้อนุมัติ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

สรุปเป็นรายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์ม และ
เสนอผู้บริหารตรวจสอบ แก้ไข และทาบันทึกรายงานผล
ต่อคณบดีและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2. ระหว่า งการจัดกิจกรรม ต้องทาหน้ าที่ดูแลการจั ด
กิจกรรม ตั้งแต่การลงทะเบียน การบันทึกการประชุม การ
อานวยความสะดวกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. หลังวันจัดกิจกรรมต้องรวบรวมเอกสารส่งฝ่ายการเงิน
เบิกจ่าย ดูแลสถานที่ คืนวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เรียบร้อย และ
จัดทาบันทึกการประชุม
2.1.7 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการเสนอ ประสานขอรู ป ภาพกิ จ กรรม น าบั น ทึก การจั ดกิ จ กรรม
ผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการประเมินโครงการ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดโครงการพัฒนานักวิจัย
ชื่อ ………นางสาวเดือนเพ็ญ…… นามสกุล .............ดวงธนู.......... รหัสเอกสาร WI – JD- RA - CL - 01
งาน .............ผลิตผลงานวิจัย............ กิจกรรมหลัก.............................การจัดโครงการพัฒนานักวิจัย.................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อนางสาวกัญญาณัฐ นามสกุล จินพละ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ
แก้ไขครั้งที่ .....................................นที่แก้ไข ................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดจาโครงการพัฒนางานวิจัย
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดโครงการพัฒนางานวิจัย
1.3 เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาโครงการพัฒนานักวิจัย ตลอดจนผู้รับผิดชอบที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับจัดทาแผนงานโครงการพัฒนานักวิจัย
- จัดทาร่างแผนงานโครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหารและจัดพิมพ์โครงการพัฒนานักวิจัย
3.2 เขียนโครงการพัฒนานักวิจัย
- ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเขียนร่างโครงการ ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ เสนอผู้บริหารตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
3.3 จัดทาบันทึกข้อความ/สแกนเอกสาร/เสนอลงนามผ่านระบบe-office
3.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน(ประสานขอรายชื่อ/จัดพิมพ์/เสนอลงนาม)
3.5 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน(ทาบันทึกเชิญประชุม/จัดประชุม/บันทึกรายงานการประชุม/สรุป
รายงานการประชุม)
- จัดทาเอกสารประชุม หนังสือเชิญประชุม
- บันทึกการประชุม
- สรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
3.6 ดาเนินโครงการพัฒนานักวิจัย (จัดอบรม/เตรียมสถานที่/สั่งอาหาร/จัดทาหนังสือเชิญผู้เข้าอบรม/ทา
ประกาศเชิ ญ ชวนเข้ า อบรม/ท าใบรายชื่ อ เข้ า อบรม/ท าเอกสารและเตรี ย มวั ส ดุ ก ารอบรม/ประสาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ/จัดทาหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/บันทึกการประชุม เป้นต้น) (1 ครั้ง= 3 วัน)
การดาเนินงานมี 3 มี ขั้นตอน ดังนี้
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1. ก่อนวันจัดกิจกรรม ต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นหนังสือเชิญวิทยากร หนังสือเชิญร่วม
กิจกรรม/โครงการ ทาหนังสือยืมครุภัณฑ์ การขอใช้ห้อง และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สั่งอาหาร จัดสถานที่
ประสานเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. ระหว่างการจัดกิจกรรม ต้องทาหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรม ตั้งแต่การลงทะเบียน การบันทึกการ
ประชุม การอานวยความสะดวกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. หลังวันจัดกิจกรรมต้องรวบรวมเอกสารส่งฝ่ายการเงินเบิกจ่าย ดูแลสถานที่ คืนวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้
เรียบร้อย และจัดทาบันทึกการประชุม
3.7 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการเสนอผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ประสานขอรู ปภาพกิจ กรรม น าบันทึกการจัดกิจกรรม สรุปผลการประเมินโครงการ มาสรุปเป็น
รายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์ม และเสนอผู้บริหารตรวจสอบ แก้ไข และทาบันทึกรายงานผลต่อ
คณบดีและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ............................... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ....35.... นาที/ ......4...... ชั่วโมง/ ....6..... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ................... แบบฟอร์ม

ลงนาม เดือนเพ็ญ ดวงธนู ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงธนู) (นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินนั ท์ พระยาน้อย)

ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้จัดทา

ผู้ควบคุม

ผู้อนุมัติ

จัดทาแผนงานโครงการพัฒนานักวิจยั

เขียนโครงการพัฒนานักวิจยั

จัดทาบันทึกข้ อความ/สแกนเอกสาร/
เสนอลงนามผ่านระบบe-office

้
จัดทาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการ
ดาเนินงาน(ประสานขอรายชื่อ/จัดพิมพ์/
เสนอลงนาม)

จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน(ทา
บันทึกเชิญประชุม/จัดประชุม/บันทึก
รายงานการประชุม/สรุปรายงานการ
ประชุม)

2

3

4

5

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

1.

ขันตอน
้

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

นัดหมายและจัดประชุม
ทารายงานการประชุม

จัดทาคาสัง่

จัดทาบันทึกข้ อความ
ผ่านระบบ e-office

เขียนร่างโครงการและเสนอ
ผู้บริ หารตรวจสอบและลงนาม

จัดทาร่างโครงการและเสนอผู้บริ หาร
ตรวจสอบและลงนาม

เริ่มต้ น

จนท.ฝ่ ายพัฒนางานวิจยั

การตัดสินใจ

YES

ตรวจสอบ

ลงนาม

NO

ลงนามเอกสาร

ตรวจสอบ

NO

ลงนามเอกสาร

ลงนามเอกสาร
ตรวจสอบ

NO

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

ฝ่าย......พัฒนางานวิจัย........

งาน....ผลิตผลงานวิจัย....

YES

ลงนาม

ให้ ความเห็น/ลงนาม

คณบดี

YES

Work Intrucion

WI-xx-yy

YES

NO

ออกเลข

อนุมตั ิ

ธุรการ

รับทราบคาสัง่
/เข้ าร่วมประชุม

35

นาที

จุดเชื่อมโยง

เวลา

1

1

2

ชม.

1

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

ความถูกต้ องของบันทึกข้ อความ

ความถูกต้ องของโครงการ

ความถูกต้ องสอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

วาระการประชุม/รายงานการประชุม

คาสัง่

บันทึกข้ อความ

รูปแบบการเขียนโครงการ

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เป้าหมาย

สายงานไปและกลับ

วาระการประชุม/รายงานการ
ความครบถ้ วนของวาระการ
ประชุมและความถูกต้ องครบถ้ วน ประชุม
ของการจัดทารายงานการประชุม

คาสัง่ แต่งตั ้งคณะกรรมการดาเนินงาน ความถูกต้ องของคาสัง่

บันทึกข้ อความ

โครงการพัฒนานักวิจยั

แผนงานโครงการพัฒนานักวิจยั

การสื่อสาร

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบตั ิงาน/หน่วย/ ครัง้ .....6......วัน.......4...... ชั่วโมง.......35.......นาที

จนท./สาขาวิขา/อาจารย์

คู่มือปฏิบตั ิงาน

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก …จัดโครงการพัฒนางานวิจัย ....

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์ )

แบบฟอร์ ม

FM-xx-yy

คู่มือการปฏิบัตงิ าน Work Instructions (WI)

i.j.k

เล่มวาระการประชุม/
รายงานการประชุม

คาสัง่ แต่งตั ้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน

บึนทึกข้ อความถูกต้ อง

โครงการพัฒนานักวิจยั
ถูกต้ องตามรูปแบบที่
กาหนด

แผนงานโครงการพัฒนา
นักวิจยั ถูกต้ องตรงตาม
ยุทธศาสตร์

ผลลัพธ์

หมายเลขดัชนีวดั
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สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการเสนอ
ผู้บริ หารและส่วนงานที่เกี่ยวข้ อง

7

การตัดสินใจ

สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ/เสนอผู้บริหาร

ดาเนินโครงการ

จนท.ฝ่ ายพัฒนางานวิจยั

NO

YES

ลงนามเอกสาร

คณบดี

ผู้ควบคุม ..............................................

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี
(ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายวิชาการ....)

(ตาแหน่ง ....นักวิชาการศึกษา....)

Work Intrucion

WI-xx-yy

ออกเลข

ธุรการ

จัดเก็บรายงานผล

เวลา
ชม.

6

2

3

วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

ความถูกต้ องของเอกสาร

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

เอกสารรายงานผลการดาเนินโครงการ ความถูกต้ องของรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

เอกสารการจัดกิจกรรม/หนังสือเชืญ
วิทยากร/หนังสือเชิญผู้เข้ าร่วม
โครงการ/ใบเซ็นชื่อลงทะเบียน/ ป้าย
วิทยากร /

การสื่อสาร

........./.............../.............

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

.....................................................
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นาที

จุดเชื่อมโยง

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบตั ิงาน/หน่วย/ ครัง้ .....6......วัน.......4...... ชั่วโมง.......35.......นาที

จนท./สาขาวิขา/อาจารย์

คู่มือปฏิบตั ิงาน

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก …จัดโครงการพัฒนางานวิจัย ....

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์ )

แบบฟอร์ ม

ผู้จัดทา ...............................................

ลงนามเอกสาร

ตรวจสอบ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

งาน....ผลิตผลงานวิจัย....
FM-xx-yy

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ดาเนินโครงการพัฒนานักวิจยั (จัดอบรม/
เตรี ยมสถานที/่ สัง่ อาหาร/จัดทาหนังสือ
เชิญผู้เข้ าอบรม/ทาประกาศเชิญชวนเข้ า
อบรม/ทาใบรายชื่อเข้ าอบรม/ทาเอกสาร
และเตรี ยมวัสดุการอบรม/ประสาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ/จัดทาหนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/บันทึกการประชุม เป้นต้ น)
(1 ครัง้ = 3 วัน)
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หมายเหตุ

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

ขันตอน
้

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

ฝ่าย......พัฒนางานวิจัย........

คู่มือการปฏิบัตงิ าน Work Instructions (WI)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด (KQI)
รายงานผลการดาเนิน
โครงการพัฒนานักวิจัย

ร้อยละ 100

รูปแบบการเขียนรายงานผลการ ร้ อยละ 100
ดาเนินโครงการ

เอกสารการจัดกิจกรรม/หนังสือ ร้ อยละ 100
เชืญวิทยากร/หนังสือเชิญ
ผู้เข้ าร่วมโครงการ/ใบเซ็นชื่อ
ลงทะเบียน/ ป้ายวิทยากร /

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

i.j.k

รายงานผลการดาเนิน
โครงการพัฒนานักวิจัย

รายงานผลการดาเนิน
โครงการถูกต้ องตาม
รูปแบบทีก่ าหนด

เอกสารการจัดกิจกรรม/
หนังสือเชืญวิทยากร/
หนังสือเชิญผู้เข้ าร่วม
โครงการ/ใบเซ็นชื่อ
ลงทะเบียน/ ป้ายวิทยากร /

ผลลัพธ์

หมายเลขดัชนีวดั
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งานผลิตผลงานวิจัย

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)

บันทึกข้อความ

1

2.1.6

ทาบันทึกข้อความนาส่ งสถาบันวิจั ย

เอกสารสรุ ป ข้ อ มู ล
งานวิจัยของคณะ

2.1.5 ตรวจสอบผลงานวิจัยต้นฉบับ/สรุปข้อมูล นาบัญชีรายชื่องานวิจัยมาตรวจสอบและจัดเรียงเข้า 1
ผลงานวิจัยที่ส่งเข้ามายังระบบวิจัยออนไลน์ตาม แฟ้มให้ตรงกับต้นฉบับ และจัดพิมพ์สรุปข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มสถาบันวิจัย
แบบฟอร์มของสถาบันวิจัย
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3

ชื่อ .............นางสาวเดือนเพ็ญ......................... นามสกุล ........................ดวงธนู......................... รหัสเอกสาร JD - CL - PR - 02
ฝ่ายพัฒนางานวิจัย ......................................................................งานผลิตผลงานวิจัย................................... กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์และสถาบัน
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ...............นางสาวกัญญาณัฐ ....... นามสกุล.............................จินพละ............... ตาแหน่ง ..............หัวหน้างานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ.................
1. วัตถุประสงค์
1.1เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
รายละเอียดกิจกรรม
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
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1
ประกาศแจ้ง
2.1.1 แจ้งกาหนดการส่งผลงานวิจัยของ
2.1 การตรวจสอบและ
กาหนดการส่ง
อาจารย์ (ระบบe-office/ติดประกาศ/
รวบรวมผลงานวิจัยของ
ผลงานวิจัย
Facebook)
คณาจารย์ส่งสถาบันวิจัย
- หน่วยนับ : ครั้ง
2.1.2 จัดทาบัญชีรายชื่อรับ-ส่ง ผลงานวิจัย
นารายชื่ อ ของอาจารย์ ทั้งคณะมาจั ดพิ ม พ์ เป็ น บั ญ ชี 1
บัญชีร ายชื่อ รับ -ส่ ง
1
- 1 ครั้ง/ปี
รายการรับ - ส่ง ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย
2.1.3 รับ - ส่ง ผลงานวิจัย/ตรวจสอบข้อมูล
เมื่ออาจารย์นาเอกสารข้อเสนองานวิจัยต้นฉบับ มาส่ง 1
ข้อเสนอผลงานวิจัย 10
เบื้องต้นฉบับ
ต้ อ งตรวจสอบว่ า ลงนามครบถ้ ว น ทั้ ง สองชุ ด และ
ต้นฉบับ
แบบฟอร์มถูกต้องหรือไม่ ให้ลงนามส่งและระบุวันที่ส่ง
เป็นครั้ง หากมีขอแก้ไข ให้นามาเปลี่ยนและลงนามส่ง
เป็ น ครั้ ง ๆ (แก้ ไ ขได้ ก่ อ นวั น สุ ด ท้ า ยการน าส่ ง
สถาบันวิจัย)
2.1.4 ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบวิจัยงานไลน์ : ทาการตรวจสอบข้อมูลในระบบวิจัยออนไลน์ ว่าข้อมูล 1
เ อ ก ส า ร ร า ย ชื่ อ 20
ฉบับ/ยืนยันผล
ที่อาจารย์ส่งเข้าระบบถูกต้องตรงกับต้นฉบับหรือไม่
งานวิจัยที่ยืนยันเข้า
ทาการยืนยันผลงานวิจัยเข้าระบบและจัดพิมพ์เอกสาร
ระบบวิจัยออนไลน์
บัญชีรายชื่องานวิจัย

1. งานผลิตผลงานวิจัย
1.2 การตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์และสถาบัน

สัดส่วน
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ลงนาม ดวงเพ็ญ ดวงธนู
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
ตาแหน่ง หัวงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ควบคุม

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน ......10......... นาที/ ......5....... ชั่วโมง/ .........7....... วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการและวิจัย

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

เสนอผ่านระบบ e-office
2.1.7 ออกเลขนาส่งผ่านสมุดทะเบียนรับ-ส่ง
จัดเรียง/เข้าแฟ้ม/นาผลงานวิจัยต้นฉบับส่ง
สถาบันวิจัย
2.1.8 สื บ ค้ น และรายงานข้ อ มู ล ด้ า นวิ จั ย /
ประสานงานสถาบันวิจัยและงานกพร.คณะ
สรุ ป รายงานข้ อ มู ล
ผลงานวิจัย

1
10

5

1

1

ลงนาม
นางรวินันท์ พระยาน้อย...
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้อนุมัติ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

แฟ้ ม ผลงานวิ จั ย ส่ ง
สถาบันวิจัย

1

ความถี่

7
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ส่งสถาบันวิจัย
ชื่อ ………นางสาวเดือนเพ็ญ…… นามสกุล ..............ดวงธนู.......... รหัสเอกสาร WI – JD- RA - CL – 01
งาน .............ผลิตผลงานวิจัย............ กิจกรรมหลัก.......การตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ส่งสถาบันวิจัย……...
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อนางสาวกัญญาณัฐ นามสกุล จินพละ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ส่งสถาบันวิจัย
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ส่งสถาบันวิจัย
1.3 เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ส่งสถาบันวิจัย
นักวิจัย ตลอดจนผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 แจ้งกาหนดการส่งผลงานวิจัยของอาจารย์ (ระบบe-office/ติดประกาศ/Facebook)
3.2 จัดทาบัญชีรายชื่อรับ-ส่ง ผลงานวิจัย
- นารายชื่อของอาจารย์ทั้งคณะมาจัดพิมพ์เป็นบัญชีรายการรับ - ส่ง ผลงานวิจัย
3.3 รับ - ส่ง ผลงานวิจัย/ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นฉบับ
- เมื่ออาจารย์นาเอกสารข้อเสนองานวิจัยต้นฉบับ มาส่ง ต้องตรวจสอบว่าลงนามครบถ้วน ทั้งสองชุด และแบบฟอร์ม
ถูกต้องหรือไม่ ให้ลงนามส่งและระบุวันที่ส่ง เป็นครั้ง หากมีขอแก้ไข ให้นามาเปลี่ยนและลงนามส่งเป็นครั้งๆ (แก้ไขได้ก่อนวัน
สุดท้ายการนาส่งสถาบันวิจัย)
3.4 ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบวิจัยงานไลน์ : ฉบับ/ยืนยันผล
- ทาการตรวจสอบข้อมูลในระบบวิจัยออนไลน์ ว่าข้อมูลที่อาจารย์ส่งเข้าระบบถูกต้องตรงกับต้นฉบับหรือไม่ ทาการ
ยืนยันผลงานวิจัยเข้าระบบและจัดพิมพ์เอกสารบัญชีรายชื่องานวิจัย
3.5 ตรวจสอบผลงานวิจัยต้นฉบับ/สรุปข้อมูลผลงานวิจัยที่ส่งเข้ามายังระบบวิจัยออนไลน์ตามแบบฟอร์มสถาบันวิจัย
- นาบัญชีรายชื่องานวิจัยมาตรวจสอบและจัดเรียงเข้าแฟ้มให้ตรงกับต้นฉบับ และจัดพิมพ์สรุปข้อมูลลงในแบบฟอร์มของ
สถาบันวิจัย
3.6 ทาบันทึกข้อความนาส่งสถาบันวิจัยเสนอผ่านระบบ e-office
3.7 ออกเลขนาส่งผ่านสมุดทะเบียนรับ-ส่ง จัดเรียง/เข้าแฟ้ม/นาผลงานวิจัยต้นฉบับส่งสถาบันวิจัย
3.8 สืบค้นและรายงานข้อมูลด้านวิจัย/ประสานงานสถาบันวิจัยและงานกพร.คณะ
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน .............................. หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ....35.. นาที/ .....-...... ชัว่ โมง/ ....1..... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม

ลงนามเดือนเพ็ญ ดวงธนู
ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

กิจกรรมรอง

แจ้ งกาหนดการส่งผลงานวิจยั ของอาจารย์
(ระบบe-office/ติดประกาศ/Facebook)

จัดทาบัญชีรายชื่อรับ-ส่ง ผลงานวิจยั

รับ - ส่ง ผลงานวิจยั /ตรวจสอบข้ อมูล
เบื ้องต้ น

ตรวจสอบข้ อมูลผ่านระบบวิจยั งานไลน์ :
ฉบับ/ยืนยันผล

ตรวจสอบผลงานวิจยั ต้ นฉบับ/สรุปข้ อมูล
ผลงานวิจยั ที่สง่ เข้ ามายังระบบวิจยั
ออนไลน์ตามแบบฟอร์ มสถาบันวิจยั

ทาบันทึกข้ อความนาส่งสถาบันวิจยั เสนอ
ผ่านระบบ e-office

ออกเลขนาส่งผ่านสมุดทะเบียนรับ-ส่ง
จัดเรียง/เข้ าแฟ้ม/นาผลงานวิจยั ต้ นฉบับ
ส่งสถาบันวิจยั

1.

2

3

4

5

6

7

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

ขันตอน
้

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

YES

YES

ออกเลขนาส่งผ่านสมุด
ทะเบียนรับ-ส่ง

ทาบันทึกข้ อความนาส่ง

ยืนยันเข้ าระบบและพิมพ์สรุป
ตามแบบฟอร์ มวิจยั

ตรวจสอบ

ตรวจสอบในระบบ

ตรวจสอบ
ต้ นฉบับ

รับผลงานวิจยั และ
ตรวจสอบ

จัดทาบัญชีรายชื่อรับ-ส่ง
ผลงานวิจยั

ทาบันทึกแจ้ งกาหนดการส่งผลงานวิจยั
ของอาจารย์

เริ่มต้ น

จนท.ฝ่ ายพัฒนางานวิจยั

NO

การตัดสินใจ

NO

ตรวจสอบ

NO

ลงนามเอกสาร
ตรวจสอบ

NO

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

ฝ่าย......พัฒนางานวิจัย........

YES

YES

Work Intrucion

WI-xx-yy

ลงนามเอกสาร

ออกเลข

ออกเลข

ธุรการ

รับทราบ/ส่งผลงาน
และลงนามส่ง

จนท./สาขาวิขา/อาจารย์

คู่มือปฏิบตั ิงาน

QM-xx-yy

รับบันทึกนาส่งผลงานวิจยั

35

20

10

30

นาที

1

3

1

ชม.

เวลา

การสื่อสาร

วัน

แฟ้มผลงานวิจยั ส่งสถาบันวิจยั

เอกสารสรุปข้ อมูลงานวิจยั ของคณะ

ข้ อเสนอผลงานวิจยั ต้ นฉบับ

ข้ อเสนอผลงานวิจยั ต้ นฉบับ

บัญชีรายชื่อ รับ-ส่ง ผลงานวิจยั

สายงานย้ อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

ความครบถ้ วนและตรงเวลา

ความครบถ้ วน

ความถูกต้ อง

ความถูกต้ อง

ความถูกต้ องครบถ้ วน

ประกาศแจ้ งกาหนดการส่งผลงานวิจยั ความถูกต้ อง

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบตั ิงาน/หน่วย/ ครัง้ .....1.....วัน............. ชั่วโมง.......35.......นาที

จุดเชื่อมโยง

สถาบันวิจยั

กิจกรรมหลัก …ตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ส่งสถาบันวิจัย....

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์ )
คณบดี

ลงนามเอกสาร

แบบฟอร์ ม

FM-xx-yy

งาน....ผลิตผลงานวิจัย....

คู่มือการปฏิบัตงิ าน Work Instructions (WI)

ร้ อยละ 100

เป้าหมาย

แฟ้มผลงานวิจยั ส่งสถาบันวิจยั

เอกสารสรุปข้ อมูลงานวิจยั ของ
คณะ

ข้ อเสนอผลงานวิจยั ต้ นฉบับ

ข้ อเสนอผลงานวิจยั ต้ นฉบับ

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

บัญชีรายชื่อ รับ-ส่ง ผลงานวิจยั ร้ อยละ 100

ประกาศแจ้ งกาหนดการส่ง
ผลงานวิจยั

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

i.j.k

แฟ้มผลงานวิจยั ส่ง
สถาบันวิจยั

เอกสารสรุปข้ อมูลงานวิจยั
ของคณะ

ข้ อเสนอผลงานวิจยั ต้ นฉบับ

ข้ อเสนอผลงานวิจยั ต้ นฉบับ

บัญชีรายชื่อ รับ-ส่ง
ผลงานวิจยั

ประกาศแจ้ งกาหนดการ
ส่งผลงานวิจยั

ผลลัพธ์

หมายเลขดัชนีวดั

28

หมายเหตุ

8

ขันตอน
้

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

แบบฟอร์ ม
Work Intrucion

WI-xx-yy

ธุรการ

สถาบันวิจยั

รวม

วันที่

ตาแหน่ง

ผู้อนุมัติ

เวลา

1

ชม.

1

วัน
รายงานข้ อมูลด้ านวิจยั

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

........./.............../.............

หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

รวินันท์ พระยาน้อย

35

นาที

การสื่อสาร

ความถูกต้ อง

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบตั ิงาน/หน่วย/ ครัง้ .....1.....วัน............. ชั่วโมง.......35.......นาที

จุดเชื่อมโยง

จัดเก็บรายงานเพื่อรายงานผลต่อไป

จนท./สาขาวิขา/อาจารย์

คู่มือปฏิบตั ิงาน

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก …ตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ส่งสถาบันวิจัย....

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์ )
คณบดี

(ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ)

ผู้ควบคุม กัญญาณัฐ จินพละ

(ตาแหน่ง ....นักวิชาการศึกษา....)

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

ผู้จัดทา เดือนเพ็ญ ดวงธนู

รายงานข้ อมูลด้ านวิจยั /

จนท.ฝ่ ายพัฒนางานวิจยั

การตัดสินใจ

FM-xx-yy

งาน....ผลิตผลงานวิจัย....

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

สืบค้ นและรายงานข้ อมูลด้ านวิจยั /
ประสานงานสถาบันวิจยั และงานกพร.
คณะ

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

ฝ่าย......พัฒนางานวิจัย........

คู่มือการปฏิบัตงิ าน Work Instructions (WI)

ตัวชี้วัด (KQI)
รายงานข้อมูลด้านวิจัย

รายงานข้ อมูลด้ านวิจยั

ตัวชี้วัด (kpi)

เป้าหมาย

ร้อยละ 100

ร้ อยละ 100

สายงานไปและกลับ

i.j.k

รายงานข้อมูลด้านวิจัย

รายงานข้ อมูลด้ านวิจยั

ผลลัพธ์

หมายเลขดัชนีวดั
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งานเผยแพร่ผลงานวิจัย

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)

รายละเอียดกิจกรรม

1. คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกีย่ วข้องประชุมวางแผนแนว
ทางการดาเนินโครงการฯ กาหนดวันเวลา สถานที่ และ
รายละเอียดต่างๆ
- ร่วมกันเสนอ และคัดเลือกวิทยากรประจาโครงการ
- ร่วมกันเสนอ และคัดเลือกคณะกรรมการดาเนินโครงการ
1. พิมพ์รายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ พร้อมแนบแบบฟอร์ม
ขออนุมัติโครงการฯในระบบ E-Office เสนอผู้อานวยการลงนาม
2.1.3 จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
1. รวบรวมรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการ /ประสานฝ่ายธุรการ 2. พิมพ์คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามคารับรองการ
ออกหนังสือเชิญวิทยากร
ปฏิบัติราชการของวิทยาลัยฯ
3. ส่งบันทึกข้อความและคาสั่งให้กับคณะกรรมการ
4. พิมพ์รายชื่อวิทยากรที่ได้คดั เลือก และประสานฝ่ายธุรการออก
หนังสือเชิญวิทยากร
2.1.4 จัดประชุมคณะกรรมการ
1. จัดเอกสารประกอบการประชุม
ดาเนินงาน/จัดทาบันทึกเชิญประชุม/ 2. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ ปรึกษารายละเอียด
จัดทารายงานการประชุม
โครงการฯ เตรียมพร้อมสาหรับการดาเนินกิจกรรม
3. พิมพ์บันทึกการประชุม สรุปรายงานการะประชุม สาเนาส่ง
ให้แก่คณะกรรมการดาเนินโครงการฯ

กิจกรรมรอง

2.1 การจั ด โครงการแนะ 2.1.1 จัดทาแผนงานโครงการฯ
แนวการเขียนบทความและ
นาเสนอบทความ
- หน่วยนับ : โครงการ
- 1 ครั้ง/ปี
2.1.2 เขียนโครงการฯ /จัดทาบันทึก
ข้อความ ส่งขออนุมัติ

กิจกรรมหลัก

2. งานหลักที่รับผิดชอบ

รายงานการประชุม

เอกสารขออนุมตั ิ
โครงการฯ ที่มีคาสั่ง
อนุมัติ
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนิน
โครงการ หนังสือ
ราชการ (เชิญวิทยากร)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
รายงานการประชุม

10
10

10
30

2

2
3

1

2

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
2

ชื่อ .............นางสาวเดือน......................... นามสกุล ........................ดวงธนู......................... รหัสเอกสาร JD - RA – GR - 01
ฝ่ายพัฒนางานวิจัย ......................................................................งานเผยแพร่ผลงานวิจัย.......................................... กิจกรรมหลัก การจัดโครงการแนะแนวการเขียนบทความและนาเสนอบทความ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ...............นางสาวกัญญาณัฐ ....... นามสกุล.............................จินพละ............... ตาแหน่ง ..............หัวหน้างานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ.................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

2. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
2.1 การจัดโครงการแนะแนวการเขียนบทความและนาเสนอบทความ

สัดส่วน

30

2.1.8 สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการฯ

2.1.7 ดาเนินการจัดฝึกอบรม ดูแล
ความเรียบร้อยตลอดการอบรม

2.1.6 จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ทใี่ ช้
ในการอบรม

2.1.5 จัดทาบัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรม

1. รวบรวมรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
2. จัดทาบัญชีรายชื่อ ใบลงทะเบียน
1. จัดเตรียมสถานที่ จุดลงทะเบียน
2. เตรียมอุปกรณ์ IT / อุปกรณ์สานักงาน
3. เตรียมเอกสารประกอบการอบรม และอื่นที่เกีย่ วข้อง
1. รับลงทะเบียน / แจกเอกสารประกอบการอบรม และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. ดูแลความสะดวกระหว่างการดาเนินโครงการ
- ช่วยประสานงานวิทยากร
- ดูแลความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรม
- ดูแลอาหารว่าง และอาหารกลางวัน
- ถ่ายภาพระหว่างโครงการฯ
1. รวบรวมแบบสอบถามเตรียมกรอกข้อมูลประเมินผล
2. กรอกข้อมูลแบบสอบถามลงในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ
เตรียมประมวลผล
3. ประมวลผลการประเมินฯ
4. พิมพ์สรุปรายงานผลการประเมินฯ
5. รวบรวมเอกสารต่างๆเพื่อจัดทาเล่มรายงานผลการดาเนิน
โครงการฯ
5.1. กรอกแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินโครงการฯ
5.2. เอกสารขออนุมัติโครงการฯ
5.3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการฯ
5.4. หนังสือราชการ (เช่น หนังสือเชิญวิทยากร)
5.5. สรุปรายงานผลการประเมินฯ
5.6. รูปภาพประกอบกิจกรรม
5.7. เอกสารอื่นๆ (เช่น ใบลงทะเบียน, กาหนดการ)
6. เสนอเล่มร่างรายงาน และชี้แจงผลการดาเนินโครงการกับ
ผู้อานวยการเพื่อลงนาม
7. จัดทารูปเล่มสมบูรณ์ พร้อมสาเนา จานวน 4 เล่ม
8. จัดทาบันทึกข้อความนาส่งรายงานผลการดาเนินโครงการฯ
พร้อมนาส่งเล่มสมบูรณ์ด้วยตนเอง ให้แก่
- ฝ่ายประกันคุณภาพประจาหน่วยงาน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
30
2

3
2
1

1
4

เล่มรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

1
3
1
3
1
2

30

30

ใบลงทะเบียน
รูปภาพประกอบ
กิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
ความพร้อมของสถานที่
Check-list โครงการฯ

31

ลงนาม ดวงเพ็ญ ดวงธนู
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
ตาแหน่ง หัวงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ควบคุม

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน .........30....... นาที/ ..........3.... ชั่วโมง/ .............5........ วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา สาเร็จวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ปฏิบัติงานด้านการวิจยั , บริการวิชาการและฝึกอบรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ลงนาม
นางรวินันท์ พระยาน้อย...
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้อนุมัติ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

30

3

ความถี่

5

32

33

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดโครงการแนะแนวการเขียนบทความและนาเสนอบทความ
ชื่อ นางสาวเดือนเพ็ญ นามสกุล ดวงธนู รหัสเอกสาร WI - JD - RA - GR - 01
งาน ..... .เผยแพร่ผลงานวิจัย..... กิจกรรมหลัก ....จัดโครงการแนะแนวการเขียนบทความและนาเสนอบทความ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ นามสกุล จินพละ ตาแหน่ง ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

แก้ไขครั้งที่ ....................................... วันที่แก้ไข ........................................... วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ขอบเขตงาน
2.1 กาหนดโครงการแนะแนวการเขียนบทความและนาเสนอบทความให้แก่บุคลากรและบุคคทั่วไปที่สนใจ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาแผนงานโครงการฯ
3.2 เขียนโครงการฯ /จัดทาบันทึกข้อความ ส่งขออนุมัติ
3.3 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ /ประสานฝ่ายธุรการออกหนังสือเชิญวิทยากร
3.4 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน /จัดทาบันทึกเชิญประชุม /จัดทารายงานการประชุม
3.5 จัดทาบัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรม
3.6 จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ที่ใช้ในการอบรม
3.7 ดาเนินการจัดฝึกอบรม ดูแลความเรียบร้อยตลอดการอบรม
3.8 สรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......30...... นาที/ ........3........ ชัว่ โมง/ .........5........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม เดือนเพ็ญ ดวงธนู
ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงธนู)
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้จัดทา

ผู้ควบคุม

ผู้อนุมัติ

กิจกรรมรอง

เริ มต้ น / สินสุด

6
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จัดเตรียมอุปกรณ สถานที่ที่ใช
ในการอบรม

1. จัด เตรียมสถานที จุด
ลงทะเบียน
2. เตรียมอุปกรณ์ IT / อุปกรณ์
สํานักงาน
3. เตรียมเอกสารประกอบการ
อบรม และอืนทีเกียวข ้อง

รวบรวมรายชือผู ้ทีสนใจเข ้าร่วม
โครงการฯ
จัดทําบัญชีรายชือ ใบลงทะเบียน

พิมพ์รายชือวิทยากรทีได ้คัดเลือก
และประสานฝ่ ายธุรการออกหนังสือ
เชิญวิทยากร

รวบรวมรายชือผู ้บริหารและ
บุคลากรวิทยาลัยฯ
พร ้อมทังพิมพ์คําสังแต่งตัง
คณะกรรมการดําเนินงานตามคํา
รับ รองการปฏิบัต ิราชการของ

จัดทําบันทึกข ้อความขออนุมัต ิโครงการ พร ้อม
แนบแบบฟอร์มขออนุมัต ิโครงการฯในระบบ
E-Office เสนอผู ้อํ านวยการลงนาม

พิมพ์รายละเอียดโครงการ
ตามแบบฟอร์มขออนุมัต ิ
โครงการ

เริ มต้ น

จนท.ฝ่ ายวิ จัยและบริ การวิ ชาการ

รายละเอียดกิจกรรม

Work Intrucion

WI-xx-yy

ประชุมวางแผนแนวทางการ
ดําเนินโครงการ กํ าหนด
สถานที รายละเอีย ดต่างๆ

คณะผู้บริ หาร

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

การสือสาร

อนุมัต ิ ลง
นามเอกสาร

30

นาที

1

1

3

2

ชม.

เวลา

1

1

วัน

ความพรอมของสถานที่
Check-list โครงการฯ

รายชื่อผูเขารวม
โครงการฯ

รายงานการประชุม

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนิน
โครงการ หนังสือ
ราชการ (เชิญวิทยากร)

เอกสารขออนุมัติโครงการฯ

รายงานการประชุม

ความถูกตองตามเนื้อหา
การประชุม

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

เอกสารทีเกียวข้ อง (รหัส)

สายงานหลัก

i.j.k

รอยละ 100

เป้ าหมาย

หมายเลขดัชนี วัด

รายงานการประชุม
ถูกตอง

ผลลัพท์

หน ้าที 1 ใน 2 หน ้า

รายชื่อผูเขารวมโครงการฯ

รายงานการประชุม

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนิน
โครงการ หนังสือราชการ
(เชิญวิทยากร)

เอกสารขออนุมัติโครงการฯ
ที่มีคําสั่งอนุมัติ

รายงานการประชุม

ตัวชี วัด (kqi)

สายงานไปและกลับ

ระยะเวลาทีใช้ ปฏิบัติงาน/หน่ วย/ ครั ง ......5......วัน ......3..... ชัวโมง.......30.......นาที

คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ

จุดเชือมโยง

กิจกรรมหลัก ....จัดโครงการแนะแนวการเขียนบทความและนําเสนอบทความ....

5 จัดทําบัญชีรายชื่อผูเขาอบรม

ออกหนังสือเชิญ
วิทยากร

รับ ทราบ บันทึก
ขอความและคํ
้
าสัง
ให ้กับคณะกรรมการ

คณะกรรมการดํ าเนิ นโครงการ

แบบฟอร์ ม

FM-xx-yy

งาน....เผยแพร่ ผลงานวิจยั ....

จัดประชุมคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ ปรึกษารายละเอีย ด
โครงการฯ เตรีย มพร ้อมสําหรับ การ
ดําเนินกิจกรรม

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
/ประสานฝายธุรการออกหนังสือ
เชิญวิทยากร

3

จนท.ฝ่ ายธุรการ

การตัดสินใจ

ฝ่ าย......วิจยั และพัฒนา........

จัดประชุมคณะกรรมการ
4 ดําเนินงาน/จัดทําบันทึกเชิญ
ประชุม/จัดทํารายงานการประชุม

เขียนโครงการฯ /จัดทําบันทึก
ขอความ สงขออนุมัติ

การปฎิบัติงานทัวไป

2

1 จัดทําแผนงานโครงการฯ

ขันตอน

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ

ดําเนินการจัดฝกอบรม ดูแล
ความเรียบรอยตลอดการอบรม

WI-XX-XX Rev : 00

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

หมาย 1. การคิดปริมาณงาน คิด
เหตุ ปริมาณงานรวมใน 1 ป

8

7

(ตําแหนงหัวหนาฝายงานพัฒนางานวิจัยและบริก ารวิชาการ)

ผูควบคุม กัญญาณัฐ จินพละ

(ตําแหนง ....นักวิชาการศึกษา....)

ผูจัดทํา เดือนเพ็ญ ดวงธนู

สินสุด

จัดทํารูปเล่มสมบูรณ์ พร ้อมสําเนา จํานวน 4 เล่ม
จัดทําบันทึกข ้อความนําส่งรายงานผลการดําเนินโครงการฯ
พร ้อมนําส่งเล่มสมบูรณ์ด ้วยตนเอง ให ้แก่
- ฝ่ ายประกันคุณ ภาพประจําหน่วยงาน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

เสนอเล่มร่างรายงาน และชีแจง
ผลการดําเนินโครงการกับ
คณบดีเพือลงนาม

1. รวบรวมแบบสอบถามเตรียมกรอกข ้อมูลประเมินผล
2. กรอกข ้อมูลแบบสอบถามลงในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือ
เตรียมประมวลผล
3. ประมวลผลการประเมินฯ
4. พิมพ์สรุปรายงานผลการประเมินฯ
5. รวบรวมเอกสารต่างๆเพือจัดทําเล่มรายงานผลการดําเนิน
โครงการฯ

1. รับลงทะเบียน / แจกเอกสาร
ประกอบการอบรม และอืนๆที
เกียวข ้อง
2. ดูแลความสะดวกระหว่างการ
ดํา เนินโครงการ

รวม

ลงนาม
เอกสาร

3

5

1
เลมรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ

ใบลงทะเบียน
รูป ภาพประกอบกิจกรรม

วันที่

........./.............../.............

ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

ผูอนุมัติ รวินันท พระยานอย

30

4

3

หน ้าที 2 ใน 2 หน ้า

ร้ อยละ 100

ตัวชีวัด (KQI)
ร้ อยละ 100 คํ าสังแต่งตัง
คําสังแต่งตังคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
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งานเผยแพร่ผลงานวิจัย

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)

ชื่อ .................นางสาวเดือนเพ็ญ................. นามสกุล ........................ดวงธนู....................... รหัสเอกสาร JD – RA -GR- 02
ฝ่ายพัฒนางานวิจัย ............................................................งานเผยแพร่ผลงานวิจัย......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิต
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ................. นามสกุล ........................จินพละ...............................
ตาแหน่ง หัวหน้างานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
รายละเอียดกิจกรรม
สัดส่วน
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
หนั ง สื อ ขออนุ มั ติ 30
4
- จัดประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพือ่ กาหนด
2.1การเตรียมงานในฝ่ายอานวยการ 2.1.1 จัดประชุมผู้บริหารหน่วยงาน และขออนุมัติ
จัดงาน
วัตถุประสงค์และวันจัดงาน และ
และฝ่ายวิชาการ
โครงการประชุมทางวิชาการต่อมหาวิทยาลัยฯ โดย
- หน่วยนับ : ครั้ง
กาหนดชื่อการประชุม ระยะเวลาและสถานที่ รูปแบบ รายละเอียดต่าง ๆ
- จัดทาหนังสือเพื่อขออนุมัติจัดงาน
- 1 ครั้ง/ปี
การจัดประชุม และประมาณการงบประมาณ
2.1.2แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดประชุมวิชาการ
คาสั่ง
30
1
โดยยกร่างคาสั่งแต่งตั้งกรรมการและเสนอมหาวิทยาลัย
ฯ ลงนาม
2.1.3จัดทาร่างรายการประชุมคณะกรรมการฯ
(ร่าง) รายละเอียด
4
(Program) พร้อมรายละเอียด
วาระการประชุม
2.1.4หาเจ้าภาพร่วม (ถ้ามี) โดยติดต่อประสานงาน
หนังสือเชิญ
1
เจ้าภาพร่วม และทาหนังสือเชิญ
เจ้าภาพร่วม
2.1.5จัดทางบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยพิจารณา
ข้อมูลค่าใช้จ่าย
1
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรร และพิจารณาจาก
งบประมาณ(กรณีมีเจ้าภาพร่วม)
1
2.1.6สารวจสถานที่จดั ประชุมและสารองสถานที่จัด
ข้อมูลสถานที่
จัดงาน
ประชุม เงื่อนไขการวางมัดจา การรับเงิน การยกเลิก
การใช้ห้องประชุม ห้องพัก งานเลี้ยงรับรอง รายการ
อาหารและเครื่องดื่ม ต่าง ๆ

2.2 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

2. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
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2.3 ฝ่ายพิธีการ

2.2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

2.1 (ต่อ)

กิจกรรมหลัก

1. (ร่าง) วุฒิบัตรและเกียรติบัตร
2. (ร่าง) Template abstract ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เสนอผู้บริหาร

- จัดทาประชาสัมพันธ์ฝากลิ้งค์ในเว็บไซต์อื่น ๆ

- ออกแบบโปสเตอร์ ป้ายไวนิล ป้ายงานพิธีเปิด-ปิด บนเวที
และแผ่นพับ ธงญี่ปุ่น เสนอผู้บริหารดูรูปแบบเพื่อปรับแก้
และประสานงานจัดพิมพ์
- ออกแบบและอัตเดตข้อมูลบนเว็บไซต์
- จัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์พร้อมแนบโปสเตอร์ แผ่นพับฯ

รวบรวมรายชื่ อ หน่ วยงานทั้ งภาครั ฐ และ
เอกชน เพื่อส่งหนังสือประชาสัมพันธ์งาน

เชิญประธานฝ่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ประมาณการจัดสรรงบประมาณทีต่ ้อง
ดาเนินการใช้จ่ายของโครงการ

1
2

จ า น ว น แ ล ะ ร า ย ชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2

1

8
1

1

1. ป้ายชื่อ
2. กาหนดการห้อง
บรรยายย่อย
รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน

1. วุฒิบัตร/เกียรติ
2. Template abstract

1

3
1

6

2. เว็บไซต์อัพเดต
3. หนังสือเชิญประชาสัมพันธ์ร่วมส่ง
บทความ
4. ลิ้งค์บนเว็บไซต์อื่นๆ

2

2

2

-

-

4

1. โปสเตอร์ ป้ายไวนิล ป้ายงาน
แผ่นพับ ธงญี่ปุ่น

ชื่อสถานที่ส่ง
ประชาสัมพันธ์

รายงานงบประมาณทีต่ ้อง
ใช้จ่ายแต่ละฝ่าย

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
นาที ชั่วโมง วัน
จั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม เพื่ อ รายงาน
1. รายงานความก้าวหน้า
1
ความก้าวหน้าและงานที่ต้องดาเนินการต่อ
2. งานที่ต้องดาเนินการต่อ
รายละเอียดกิจกรรม

1. จั ดท าป้ า ยรายชื่อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิป ระจ า
ห้องใหญ่และห้องย่อยทุกห้อง
2. จัดทากาหนดการของห้องบรรยายย่อย
จัดทารายชื่อลงทะเบียนในแต่ละวัน และ
รับลงทะเบียนหน้างาน
2.3.3 ประสานงานวิทยากร พิธีกร ผู้วิพากษ์ Keynote 1. ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิด้วยวาจาก่อน
speaker พิธีกรประจาห้องย่อยต่างๆ (กรณีมรี ับ-ส่งและ 2. จัดทาหนั งสือเชิญ วิทยากร พิธีกร ผู้
ดูแล)
วิพากษ์ Keynote speaker พิธีกรประจา
ห้องย่อยต่าง ๆ
3. จั ด ส่ งจดหมายหนั งสื อ เชิ ญ ทั้ งหมด
ข้างต้น

2.2.3 ออกแบบแบบวุฒิบัตร/เกียรติบัตรสาหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่ได้รับคัดเลือกบทความวิจัย
ดีเด่นต่างๆ และออกแบบ Template abstract
รวม
2.3.1 จัดรวบรวมชุดที่ใช้ลงทะเบียน ได้แก่ รายการ
ประชุม ป้ายชื่อ ของทีระลึก รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
วิทยากร ผู้วิพากษ์ Proeedingฯลฯ
2.3.2 รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

2.2.2 ออกแบบและผลิตประเภทสื่อประชาสัมพันธ์
จัดทาเอกสารเผยแพร่โปสเตอร์ รายละเอียดการประชุม
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดทา website จัดทาแบบ
ลงทะเบียน online แผ่นพับและโปสเตอร์ พร้อมป้ายไวนิล

2.1.7 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รับทราบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
2.1.8 สารวจรายการงบประมาณสาหรับการประชุมการ
จัดสรรหมวดหมูต่ ามประเภทกิจกรรมของฝ่ายต่างๆ โดย
ประสานกับกรรมการฝ่ายการเงิน
รวม
2.2.1 รวบรวมรายชื่อ/ แหล่งสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรอง

สัดส่วน
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กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
นาที ชั่วโมง วัน
2.3 (ต่อ)
2.3.4 ซักซ้อมพิธีเปิด-พิธีปิด และตามห้องบรรยายย่อย ซักซ้อมกิจกรรมต่างๆ ทั้งห้องใหญ่และห้อง
รายละเอียดขั้นตอน
1
ต่าง ๆ
บรรยายย่อยก่อนวันงาน
การดาเนินงาน
2.3.5 จัดทากาหนดการละเอียดการใช้ห้องประชุมโดย จัดทากาหนดการพร้อมรายชื่อผู้นาเสนอ
กาหนดการย่อ ยแยกกลุ่ ม
1
แบ่งกลุ่มย่อยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา
บทความตามห้องบรรยายย่อยทุกห้อง
สาขา
รวม
9
2.4 ฝ่ายสถานที่ พาหนะ พร้อมโสต 2.4.1 ประสานงานติดต่อสถานทีจ่ ัดประชุม และสารอง
1.สถานที่จัดงาน
4
ทัศณูปกรณ์ต่างๆ
ห้องพัก
2.ห้องพักสาหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒติ ่างๆ
2.4.2 จัดทาแผนผังและการใช้ห้องประชุมให้เสร็จ
แผนผั ง ที่ นั่ ง ใน
4
สมบูรณ์
หอประชุ ม
2.4.3 จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่
จั ด ตกแต่ ง สถานที่ ทั้ ง ห้ อ งใหญ่ แ ละห้ อ ง
สถานที่พร้อมใช้งาน
1
บรรยายย่อยทุกห้อง
2.4.4 ตรวจสอบและสรุปการใช้อุกรณ์โสตทัศณูปกรณ์ จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ โ สตฯ และสื่ อ ที่ ต้ อ ง
อุปกรณ์โสตฯ และสื่อ
1
แสง เสียงที่ใช้ในการประชุม
นาเสนอต่าง ๆ ทุกห้อง
นาเสนอ
2.4.5 สรุปแผนการใช้ยานพาหนะ และสถานที่จอด
แผนการใช้พาหนะ
4
รถยนต์ในวันจัดงาน
รวม
5
3
2.5ฝ่ายอาหาร และของที่ระลึก
2.5.1 คัดเลือก/สรุปรายการอาหารสาหรับจัดเลี้ยงตาม
รายการอาหารแต่ละวัน
1
งบประมาณ
2.5.2จัดเตรียมอาหารสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงาน
อาหารสาหรับผู้เข้าร่วมงาน
1
2.5.3 จัดเตรียมและประสานงานของที่ระลึกเพื่อมอบ
ของที่ระลึก
1
ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร พิธีกรดาเนินรายการ
Keynote speaker
รวม
2
1
2.6 ฝ่า ยสรรหาผู้ ทรงคุณ วุฒิ และ 2.6.1 ประสานงานติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิจากเจ้าภาพร่วม ประสานงานเจ้ า ภาพร่ ว มเพื่ อ ขอความ
ผู้วิพากษ์บทความ
2
คัดเลือกผลงานวิจัย
เพื่อวิพากษ์และคัดเลือกบทความวิจัย
ร่วมมือ ในการส่งผู้ ทรงคุณ วุฒิ ขอประวั ติ
และความเชี่ยวชาญ และเชิญประชุม
2.6.2จัดทาหนังสือเชิญเป็นทางการ
ส่งเจ้าภาพร่วมทุกหน่วยงานพร้อมขอโลโก้/
หนังสือราชการ
4
สัญลักษณ์หน่วยงาน

กิจกรรมหลัก

สัดส่วน
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2.6.5 สรุปและประเมินผล พร้อมจัดทาประกาศผูผ้ ่าน
การคัดเลือกให้นาเสนอ และประกาศผู้ที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่นประเภทต่างๆ

2.6.4ออกแบบและกาหนดรูปแบบของการประเมินทั้ง
แบบกลั่นกรองผลงานเบื้องต้น และการวิพากษ์ภายใน
ห้องนาเสนอย่อย และภาพรวมของการจัดงาน

กิจกรรมรอง

รวม
2.7 ฝ่ายจัดทาหนังสือรวมเล่มและ 2.7.1 ประสานกับฝ่ายสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและคัดเลือก
ซีดี ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อรับมอบบทความวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก
มาดาเนินการพิสูจน์อักษร และจัดรูปแบบการพิมพ์ให้
ถูกต้อง
2.7.2 ประสานโรงพิมพ์และหน่วยจัดทาซีดีเพื่อจัดทา
เป็นหนังสือรวมเล่ม (Proceeding) และซีดีพร้อมแจก
ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2.7.3 จัดส่งหนังสือรวมเล่มบทความวิจัยเผยแพร่ไปยัง
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

2.6 (ต่อ)

กิจกรรมหลัก

2.6.3 จัดส่งเอกสารบทความวิจัยทางระบบ Online
หรือจัดส่งแบบเอกสาร เพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น

-

ส่ง Proceeding เผยแพร่หน่วยงานอื่นๆ

1.ประสานงาน/ จัดประชุม เพื่อนา
บทความที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด มา
ดาเนินการต่อเพื่อจัดทาเป็นรูปเล่ม
2. พิสูจน์อักษรตามรูปแบบมาตรฐาน
-

รายละเอียดกิจกรรม

หนังสือรวมเล่ม
บทความวิจัย
(Proceeding)
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ไม่น้อยกว่ า 100
หน่วยงาน

(ร่ า ง) หนั ง สื อ รวม
เล่ ม บทความวิ จั ย
(Proceeding)

-

1

6

2

1

2

4
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
1

บทความที่กลั่นกรองแล้ว

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดรูปแบบและ
1. แบบประเมิน
เกณฑ์การประเมินบทความวิจัย และแบบ
บทความวิจัย
ประเมินการจัดงานภาพรวมทั้งหมด
2. แบบประเมินการ
จัดงานภาพรวม
1. สรุปผลผู้ทไี่ ด้รับ
1. จัดประชุมสรุปผู้ผ่านการคัดเลือกให้
คัดเลือกให้นาเสนอ
นาเสนอ
ผลการคัดเลือกและ
2 จัดทาประกาศผู้ที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น
ผลงานวิจัย
2. ประกาศผู้ทไี่ ด้รบั
รับรางวัล

ประสานงานส่งบทความวิจัยเพื่อกลั่นกรอง
เบื้องต้น

สัดส่วน

1

39

จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายของทุกฝ่าย
และดาเนินการเบิกจ่ายทั้งค่าใช้จ่าย และ
ค่าตอบแทนทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์
สรุ ป รายงานการเบิ ก จ่ า ยทั้ ง หมดเสนอ
ผู้บริหารทราบ
-

สรุปรายรับและ
รายจ่าย

ข้อมูลรายรับ/ จ่าย
-

-

-

-

1

4

กิจกรรมรอง

เรื่องที่ต้องติดต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

1

4
1
2

สัดส่วน

ความถี่

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.9.1 กาหนดและออกแบบประเมินผลการจัดงานใน
สรุปและจัดทาแบบประเมินที่ได้จากการ
แบบประเมิน
4
ภาพรวม
ประชุมของคณะผู้จัด
2.9.2 สรุปและประเมินผลการจัดประชุม วิเคราะห์
รายงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่
ข้อมูล/สถิติ และ
4
ปัญหา อุปสรรค
เกิดขึ้นระหว่างการจัดงานและรายงานต่อ
ข้อเสนอแนะใน
ผู้บริหารทราบ เพื่อนาไปปรับปรุงในครั้ง
การจัดงานครั้ง
ต่อไป
ต่อไป
2.9.3 จัดทาเล่มรายงานการจัดประชุมวิชาการเพื่อ
รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องพร้อม
เล่มสรุปรายงาน
4
รายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ
รูปภาพของงานมาจัดทารูปเล่มรายงาน
ผลการจัดงาน
พร้อมเข้าเล่มเสนอผู้บริหาร
รวม
5
1
รวมระยะเวลาทั้งหมด
43

2.8.3 สรุปรายงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานทั้งหมดทุกฝ่าย
รวม

2.8.1 จัดทาบัญชีรายรับ - รายจ่ายเงิน
2.8.2 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ดาเนินงานของแต่ละฝ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

2.9 ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน

กิจกรรมหลัก

2.8 ฝ่ายการเงิน

รวม
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ลงนาม ดวงเพ็ญ ดวงธนู
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
ตาแหน่ง หัวงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ควบคุม

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน .........-............ นาที/ .......-............ ชั่วโมง/ ............43............. วัน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางานทักษะการติดต่อประสานงาน งานด้านวิชาการการจัดงานวิชาการต่าง ๆ

ลงนาม
นางรวินันท์ พระยาน้อย...
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การเตรียมงานในฝ่ายอานวยการและฝ่ายวิชาการ
ชื่อ นางสาวเดือนเพ็ญ นามสกุล ดวงธนู รหัสเอกสาร WI - JD -RA - GR - 02
งาน ........เผยแพร่งานวิจัย ................... กิจกรรมหลัก ..........การเตรียมงานในฝ่ายอานวยการและฝ่ายวิชาการ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อนางสาวกัญญาณัฐ นามสกุล จินพละ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจในทักษะกระบวนการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประชุม
วิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดประชุมผู้บริหารหน่วยงาน และขออนุมัติโครงการประชุมทางวิชาการต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยกาหนดชื่อการ
ประชุม ระยะเวลาและสถานที่ รูปแบบการจัดประชุม และประมาณการงบประมาณ
- จัดประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์และวันจัดงาน และรายละเอียดต่างๆ
- จัดทาหนังสือเพื่อขออนุมัติจัดงาน
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดประชุมวิชาการ โดยยกร่างคาสั่งแต่งตั้งกรรมการและเสนอมหาวิทยาลัยฯ
ลงนาม
3.3 จัดทาร่างรายการประชุมคณะกรรมการฯ (Program) พร้อมรายละเอียด
3.4 หาเจ้าภาพร่วม (ถ้ามี) โดยติดต่อประสานงานเจ้าภาพร่วม และทาหนังสือเชิญ
3.5 จั ดท างบประมาณค่าใช้จ่ ายต่างๆ โดยพิ จารณางบประมาณที่มหาวิทยาลั ยจั ดสรร และพิจารณาจาก
งบประมาณ (กรณีมีเจ้าภาพร่วม)
3.6 สารวจสถานที่จัดประชุมและสารองสถานที่จัดประชุม เงื่อนไขการวางมัดจา การรับเงิน การยกเลิก การใช้ห้อง
ประชุม ห้องพัก งานเลี้ยงรับรอง รายการอาหารและเครื่องดื่ม ต่าง ๆ
3.7 จัดประชุมคณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3.8 สารวจรายการงบประมาณสาหรับการประชุมการจัดสรรหมวดหมู่ตามประเภทกิจกรรมของฝ่ายต่างๆ โดย
ประสานกับกรรมการฝ่ายการเงิน
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที / - ชัว่ โมง / 6 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม เดือนเพ็ญ ดวงธนู
(นางสาวเดือนเพ็ญดวงธนู)
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา

ผู้จัดทา

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ควบคุม

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้อนุมัติ

จัดทาร่างรายการประชุมคณะกรรมการฯ
พร้ อมรายละเอียด

หาเจ้ าภาพร่วม (ถ้ ามี) โดยติดต่อ
ประสานงานเจ้ าภาพร่วมและทาหนังสือ
เชิญ

จัดทางบประมาณค่าใช้ จา่ ยต่างๆ โดย
พิจารณางบประมาณทีม่ หาวิทยาลัย
จัดสรร และพิจารณาจากงบประมาณ

สารวจสถานทีจ่ ดั ประชุมและสารอง
สถานทีจ่ ดั ประชุม เงื่อนไขการวางมัดจา
การรับเงิน และการยกเลิกการใช้ ห้อง
ประชุม รายการอาหารและเครื่ องดืม่ ต่างๆ

2

3

4

5

6
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แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินงานจัด
ประชุมวิชาการฯ

1

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

จัดประชุมผู้บริหารหน่วยงานและขอ
อนุมตั ิโครงการประชุมวิชาการต่อ
มหาวิทยาลัยโดยกาหนดชื่อการประชุม
ระยะเวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม
และงบประมาณ

ขั ้นตอน

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

หน่วยงานภายนอก

จัดประชุม

จัดทาหนังสือเชิญประชุม
ผู้บริ หารหน่วยงาน

ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย

จัดหา/สารวจสถานที่

ประมาณการค่าใช้ จา่ ย
ต่างๆ

จัดส่งหนังสือ

พิมพ์หนังสือเชิญเป็ น

เชิญคณะกรรมการประชุม

จัดทาวาระการประชุม

จัดพิมพ์คาสัง่

จัดพิมพ์โครงการเพื่อเสนออนุมตั ิ

การตัดสินใจ
แบบฟอร์ ม

FM-xx-yy

Work Intrucion

WI-xx-yy

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

หัวหน้ าสานักงาน

พิจารณา

พิจารณางบประมาณ

ลงนามเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิ

ลงนามเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิ

ลงนาม

คณบดี

คู่มือปฏิบตั ิงาน

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก การเตรียมงานฝ่ายอานวยการและฝ่ายวิชาการ

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์ )

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ งานเผยแพร่งานวิจยั

คณะกรรมการฝ่ ายฯ

จุดเชื่อมโยง

30

30

นาที

4

1

4

ชม.

เวลา

การสื่อสาร

1

1

1

วัน

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน /หน่วย/ ครั้ง ........6....วัน.....-....... ชัว่ โมง......-........นาที

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ตัวชีว้ ัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

เป้าหมาย

i.j.k

หน ้าที่ 1 ใน 2 หน ้า

ผลลัพธ์

หมายเลขดัชนีวดั
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จัดประชุมคณะกรรมการทีเ่ กี่ยวข้ อง เพือ่
รับทราบความก้ าวหน้ าของการดาเนินงาน

สารวจรายการบประมาณสาหรับการ
ประชุม โดยประสานกับฝ่ ายการเงิน

7

8

WI-XX-XX Rev : 00

หมายเหตุ

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

ขั ้นตอน

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

ประสานฝ่ ายการเงินเรื่ อง

เชิญประชุมคณะกรรมการ

ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย

หัวหน้ าสานักงาน

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์ )

Work Intrucion

ผู้ควบคุม ........น.ส.กัญญาณัฐ จินพละ..........

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี
(ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ...)

(ตาแหน่ง ....นักวิชาการศึกา....)

ผู้จดั ทา น.ส. เดือนเพ็ญ ดวงธนู

แบบฟอร์ ม

WI-xx-yy

รับทราบ

คณบดี

คู่มือปฏิบตั ิงาน

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก การเตรียมงานฝ่ายอานวยการและฝ่ายวิชาการ

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชัว่ โมงทาการ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

หน่วยงานภายนอก

การตัดสินใจ

FM-xx-yy

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ งานเผยแพร่งานวิจยั

-

นาที

-

4

ชม.

เวลา

การสื่อสาร

6

1

วัน

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

วันที่ ....../............/.............

ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้อนุมัติ นางรวินันท์ พระยาน้อย

คณะกรรมการฝ่ ายฯ

จุดเชื่อมโยง

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน /หน่วย/ ครั้ง ........6....วัน.....-....... ชัว่ โมง......-........นาที

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ตัวชีว้ ัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ตัวชีว้ ัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ผลลัพธ์

หน ้าที่ 2 ใน 2 หน ้า

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

เป้าหมาย

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ชื่อ นางสาวเดือนเพ็ญ นามสกุล ดวงธนู รหัสเอกสาร WI -JD - RA- GR - 03
งาน ....................เผยแพร่งานวิจัย ................. กิจกรรมหลัก ............... ฝ่ายประชาสัมพันธ์ .......................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ นามสกุล จินพละ ตาแหน่ง ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจในทักษะกระบวนการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประชุมวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวบรวมรายชื่อ/ แหล่งสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
- รวบรวมรายชื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งหนังสือประชาสัมพันธ์งาน
3.2 ออกแบบและผลิตประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ จัดทาเอกสารเผยแพร่โปสเตอร์ รายละเอียดการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดทา website
จัดทาแบบลงทะเบียน online แผ่นพับและโปสเตอร์ พร้อมป้ายไวนิล
- ออกแบบโปสเตอร์ ป้ายไวนิล ป้ายงานพิธีเปิด-ปิด บนเวที และแผ่นพับ
- ออกแบบและอัตเดตข้อมูลบนเว็บไซต์
- ออกแบบรูปแบบลงทะเบียนออนไลน์
- จัดทาประชาสัมพันธ์ฝากลิ้งค์ในเว็บไซต์อื่น ๆ
3.3 ออกแบบและจัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ประชุม การเดินทาง กิ จกรรมและรายการประชุม
ได้แก่ แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ออกแบบ Template abstract
- ร่างหนังสือประชาสัมพันธ์พร้อมรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ
- ออกแบบ Template abstract ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน – นาที / 2 ชั่วโมง / 8 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม เดือนเพ็ญ ดวงธนู
(นางสาวเดือนเพ็ญดวงธนู)
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา

ผู้จัดทา

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ควบคุม

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้อนุมัติ

ออกแบบและผลิตประเภทสือ่
ประชาสัมพันธ์ จัดทาเอกสารเผยแพร่
โปสเตอร์ รายละเอียดการประชุมที่
เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ เว็บไซต์ แผ่นพับ โปสเตอร์
ป้ายไวนิล

ออกแบบและจัดส่งหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ประกอบด้ วยรายระเอียด
เกี่ยวกับสถานทีป่ ระชุม การเดินทาง
กิจกรรมและรายการประชุม ได้ แก่
แบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่วมงาน
ออกแบบ Template abstract

2

3
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หมายเหตุ

รวบรวมรายชื่อ/แหล่งสือ่ เพือ่ การ
ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

1

ขั ้นตอน

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

นาขึ ้นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์

ออกแบบ Template abstract

จัดพิมพ์/จัดทาสือ่ ต่าง ๆ

ออกแบบสือ่ ต่างๆ

จัดส่ง

จัดพิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์
งาน

ค้ นหาที่อยู่ ม.รัฐ/ม.เอกชน

ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย

ตรวจสอบ

หัวหน้ าสานักงาน

ผู้ควบคุม ........น.ส. กัญญาณัฐ จินพละ.........

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

(ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ...)

(ตาแหน่ง ....นักวิชาการศึกษา...)

พิจารณา/เห็นชอบ

ลงนาม

คณบดี

คู่มือปฏิบตั ิงาน

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์ )

Work Intrucion

ผู้จดั ทา น.ส. เดือนเพ็ญ ดวงธนู

แบบฟอร์ ม

WI-xx-yy

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชัว่ โมงทาการ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

หน่วยงานภายนอก

การตัดสินใจ

FM-xx-yy

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ งานเผยแพร่งานวิจยั

-

นาที

2

2

ชม.

เวลา

การสื่อสาร

8

1

7

วัน

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

วันที่ ....../........./..........

ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้อนุมัติ นางรวินันท์ พระยาน้อย

คณะกรรมการฝ่ ายฯ

จุดเชื่อมโยง

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน /หน่วย/ ครั้ง ........8....วัน.....2....... ชัว่ โมง......-........นาที

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ตัวชีว้ ัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ตัวชีว้ ัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ผลลัพธ์

หน ้าที่ 1 ใน 1 หน ้า

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

เป้าหมาย

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ฝ่ายสถานที่ พาหนะ พร้อมโสตทัศณูปกรณ์ต่างๆ
ชื่อ นางสาวเดือนเพ็ญ นามสกุล ดวงธนู รหัสเอกสาร WI - JD - RA – GR - 05
งาน เผยแพร่งานวิจัย
กิจกรรมหลัก ฝ่ายสถานที่ พาหนะ พร้อมโสตทัศณูปกรณ์ต่างๆ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อนางสาวกัญญาณัฐ นามสกุล จินพละ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจในทักษะกระบวนการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประชุมวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ประสานงานติดต่อสถานที่จัดประชุม และสารองห้องพัก
3.2 จัดทาแผนผังและการใช้ห้องประชุมให้เสร็จสมบูรณ์
3.3 จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่
- จัดตกแต่งสถานที่ทั้งห้องใหญ่และห้องบรรยายย่อยทุกห้อง
3.4 ตรวจสอบและสรุปการใช้อุปกรณ์โสตทัศณูปกรณ์แสง เสียง ที่ใช้ในการประชุม
- จัดเตรียมอุปกรณ์โสตฯ และสื่อที่ต้องนาเสนอต่าง ๆ ทุกห้อง
3.5 สรุปแผนการใช้ยานพาหนะ และสถานที่จอดรถยนต์ในวันจัดงาน
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

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

ลงนาม เดือนเพ็ญ ดวงธนู
(นางสาวเดือนเพ็ญดวงธนู)
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา

ผู้จัดทา

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ควบคุม

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้อนุมัติ

WI-XX-XX Rev : 00

จัดทาแผนผังและการใช้ ห้องประชุมให้
เสร็จสมบูรณ์

จัดเตรี ยมและตกแต่งสถานที่

ซัตรวจสอบและสรุปการใช้ อปุ กรณ์โสต
ทัศณูปกรณ์แสง เสียง ทีใ่ ช้ ในการประชุม

สรุปแผนการใช้ ยานพาหนะ และสถานที่
จอดรถยนต์ในวันจัดงาน

2

3

4

5

หมายเหตุ

ประสานงานติดต่อสถานทีจ่ ดั ประชุม
และสารองห้ องพัก

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

1

ขันตอน
้

เริ่มต้ น / สิ ้นสุด

รายงาน

รายงาน

คณะกรรมการฝ่ ายฯ

จุดเชื่อมโยง

ประสานงานสถานที่จอดรถยนต์ และ
สรุปแผนการใช้ รถยนต์

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ)

วันที่

(ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ผู้ควบคุม ........กัญญาณัฐ จินพละ...........

ผู้อนุมัติ
ตาแหน่ง

ผู้จัดทา ............เดือนเพ็ญ ดวงธนู................

รายงาน

รายงาน

คณบดี

คู่มือปฏิบตั ิงาน

-

นาที

3

1

1

วัน

เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

......./...../.......

หัวหน้าสานักงานคณบดี

....นางรวินันท์ พระยาน้อย....

5

4

4

4

ชม.

เวลา

การสื่อสาร

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบตั ิงาน/หน่วย/ ครั้ง .....3.......วัน.....5....... ชั่วโมง.....-........นาที

สรุปแผนการใช้ สอื่ และโสตฯ ต่างๆ
ประจาห้ อง

หัวหน้ าสานักงาน

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์)

Work Intrucion

QM-xx-yy

รายงาน

แบบฟอร์ ม

WI-xx-yy

กิจกรรมหลัก ฝ่ายสถานที่ พาหนะ พร้อมโสตทัศณูปกรณ์ต่างๆ

ตกแต่งสถานที่ ดอกไม้ ฉาก ป้าย
ประกอบ

จัดเตรี ยมสถานที่ โต๊ ะ เก้ าอื ้

จัดทาแผนที่นงั่ และผังห้ อง
ประชุม

ประสานงานเรื่ องสถานที่และ
ห้ องพัก

ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย

1. การคิดปริมาณงาน
คิดปริมาณงานรวมใน 1
ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ

หน่วยงานภายนอก

การตัดสินใจ

FM-xx-yy

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานเผยแพร่งานวิจัย

คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ตัวชีว้ ัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ผลลัพธ์

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

เป้าหมาย

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

หน ้าที่ 1 ใน 1 หน ้า
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ฝ่ายอาหาร และของที่ระลึก
ชื่อ นางสาวเดือนเพ็ญ นามสกุล ดวงธนู รหัสเอกสาร WI - JD - RA – GR - 06
งาน เผยแพร่งานวิจัย
กิจกรรมหลัก ฝ่ายอาหาร และของที่ระลึก
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ นามสกุล จินพละ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจในทักษะกระบวนการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประชุมวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 คัดเลือก/สรุปรายการอาหารสาหรับจัดเลี้ยงตามงบประมาณ
3.2 จัดเตรียมอาหารสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงาน
3.3 จัดเตรียมและประสานงานของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร พิธีกรดาเนินรายการ Keynote speaker
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที / 2 ชั่วโมง / 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม เดือนเพ็ญ ดวงธนู
(นางสาวเดือนเพ็ญดวงธนู)
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา

ผู้จัดทา

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ควบคุม

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้อนุมัติ

จัดเตรี ยมอาหารสาหรับผู้เข้ าร่วมประชุม
และทีมงาน

จัดเตรี ยมและประสานงานของทีร่ ะลึก
เพือ่ มอบให้ กบั ผู้ทรงคุณวุฒิวทิ ยากร พิธีกร
ดาเนินรายการ พร้ อมกับ Keynote
speaker

2

3
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หมายเหตุ

คัดเลือก/สรุปรายการอาหารจัดเลี ้ยง

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

1

ขั ้นตอน

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

จัดเตรี ยมของที่ระลึกมอบให้ กบั
ผู้ทรงคุณวุฒิ

จัดเตรี ยมสถานที่ และอาหาร
ให้ พร้ อม

ประสานงาน และสรุปรายการ
อาหาร

ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย

หัวหน้ าสานักงาน

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์ )

Work Intrucion

ผู้ควบคุม ........นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ.........

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี
(ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ...)

(ตาแหน่ง ....นักวิชาการศึกษา....)

ผู้จดั ทา น.ส. เดือนเพ็ญ ดวงธนู

แบบฟอร์ ม

คณบดี

คู่มือปฏิบตั ิงาน

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก ฝ่ายอาหาร และของทีร่ ะลึก

WI-xx-yy

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชัว่ โมงทาการ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

หน่วยงานภายนอก

การตัดสินใจ

FM-xx-yy

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ งานเผยแพร่งานวิจยั

รายงาน

รายงาน

รายงาน

-

นาที

2

1

1

ชม.

เวลา

การสื่อสาร

1

1

วัน

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

วันที่.............../................/.....................

ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้อนุมัติ นางรวินันท์ พระยาน้อย

คณะกรรมการฝ่ ายฯ

จุดเชื่อมโยง

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน /หน่วย/ ครั้ง .....1.......วัน.....2....... ชัว่ โมง.....-........นาที

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ตัวชีว้ ัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ตัวชีว้ ัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ผลลัพธ์

หน ้าที่ 1 ใน 1 หน ้า

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

เป้าหมาย

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ฝ่ายสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และคัดเลือกผลงานวิจัย
ชื่อ นางสาวเดือนเพ็ญ นามสกุล ดวงธนู รหัสเอกสาร WI -JD - RA – GR - 07
งาน เผยแพร่งานวิจัย
กิจกรรมหลัก ฝ่ายสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และคัดเลือกผลงานวิจัย
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ นามสกุล จินพละ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจในทักษะกระบวนการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประชุมวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ประสานงานติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิจากเจ้าภาพร่วมเพื่อวิพากษ์และคัดเลือกบทความวิจัย
- ประสานงานเจ้าภาพร่วมเพื่อขอความร่วมมือในการส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ขอประวัติและความเชี่ยวชาญ และเชิญประชุม
3.2 จัดทาหนังสือเชิญเป็นทางการ
- ส่งเจ้าภาพร่วมทุกหน่วยงาน พร้อมขอโลโก้/สัญลักษณ์หน่วยงาน
3.3 จัดส่งเอกสารบทความวิจัยทางระบบ Online หรือจัดส่งแบบเอกสาร เพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น
- ประสานงานส่งบทความวิจัยเพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น
3.4 ออกแบบและกาหนดรูปแบบของการประเมินทั้งแบบกลั่นกรองผลงานเบื้องต้น และการวิพากษ์ภายในห้องนาเสนอ
ย่อย และภาพรวมของการจัดงาน
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดรูปแบบและเกณฑ์การประเมินบทความวิจัย และแบบประเมินการจัดงานภาพรวม
ทั้งหมด
3.5 สรุปและประเมินผล พร้อมจัดทาประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้นาเสนอ และประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ประเภทต่างๆ
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

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

ลงนาม เดือนเพ็ญ ดวงธนู
(นางสาวเดือนเพ็ญดวงธนู)
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา

ผู้จัดทา

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ควบคุม

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้อนุมัติ

จัดทาหนังสือเชิญเป็ นทางการ

จัดส่งเอกสารบทความวิจยั ทางระบบ
Online หรือจัดส่งแบบเอกสาร เพือ่
กลัน่ กรองเบื ้องต้ น

ออกแบบและกาหนดรูปแบบของการ
ประเมินทั ้งแบบกลัน่ กรองผลงานเบื ้องต้ น
และการวิพากษ์ ภายในห้ องย่อย

2

3

4

WI-XX-XX Rev : 00

ประสานงานติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก
เจ้ าภาพร่วมเพือ่ วิพากษ์ และคัดเลือก
บทความวิจยั

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

1

ขั ้นตอน

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

หน่วยงานภายนอก

จัดส่ง

จัดทาหนังสือเชิญผุ้
ทรงคุณวุฒิ

ประสานงานเจ้ าภาพร่วมด้ วย
วาจา

ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย

ออกแบบประเมินผล

ส่งเอกสารบทความวิจยั ผ่านระบบ

การตัดสินใจ
แบบฟอร์ ม

FM-xx-yy

Work Intrucion

WI-xx-yy

ตรวจสอบ

หัวหน้ าสานักงาน

ลงนาม

คณบดี

คู่มือปฏิบตั ิงาน

QM-xx-yy

รายงาน

รายงาน

คณะกรรมการฝ่ ายฯ

จุดเชื่อมโยง

นาที

4

ชม.

เวลา

การสื่อสาร

1

1

2

วัน

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

กิจกรรมหลัก ฝ่ายสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และคัดเลือกผลงานวิจยั ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน /หน่วย/ ครั้ง .....4.......วัน.....6....... ชัว่ โมง.....-........นาที

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์ )

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ งานเผยแพร่งานวิจยั

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ตัวชีว้ ัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

เป้าหมาย

i.j.k

หน ้าที่ 1 ใน 2 หน ้า

ผลลัพธ์

หมายเลขดัชนีวดั
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สรุปผลการประเมิน พร้ อมจัดทาประกาศ
ผู้ผา่ นการคัดเลือกให้ นาเสนอ และ
ประกาศผู้ทไี่ ด้ รับรางวัลงานวิจยั ดีเด่น

5

WI-XX-XX Rev : 00

หมายเหตุ

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

ขั ้นตอน

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

นาขึ ้นเว็บไซ๖ประชาสัมพันธ์

จัดทาประกาศ

สรุปคะแนน

ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย

WI-xx-yy

ตรวจสอบ

หัวหน้ าสานักงาน

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์ )

Work Intrucion

QM-xx-yy

6

2

ชม.

เวลา

4

วัน

วันที่......./............../...................

(ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ...)

ผู้ควบคุม ........น.ส.กัญญาณัฐ จินพละ..........

ผู้อนุมัติ นางรวินันท์ พระยาน้อย

-

นาที

การสื่อสาร

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

รายงาน

คณะกรรมการฝ่ ายฯ

จุดเชื่อมโยง

ตาแหน่ง หัวหน้างานสานักงานคณบดี

ลงนาม

คณบดี

คู่มือปฏิบตั ิงาน

(ตาแหน่ง ....บริหารงานทัว่ ไป....)

ผู้จดั ทา น.ส. เดือนเพ็ญ ดวงธนู

แบบฟอร์ ม

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

กิจกรรมหลัก ฝ่ายสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และคัดเลือกผลงานวิจยั ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน /หน่วย/ ครั้ง .....4.......วัน.....6....... ชัว่ โมง.....-........นาที

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชัว่ โมงทาการ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

หน่วยงานภายนอก

การตัดสินใจ

FM-xx-yy

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ งานเผยแพร่งานวิจยั

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ตัวชีว้ ัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ตัวชีว้ ัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ผลลัพธ์

หน ้าที่ 2 ใน 2 หน ้า

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

เป้าหมาย

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ฝ่ายจัดทาหนังสือรวมเล่มและซีดี ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
ชื่อ นางสาวเดือนเพ็ญ นามสกุล ดวงธนู รหัสเอกสาร WI - JD - RA - GR - 08
งาน เผยแพร่งานวิจัย
กิจกรรมหลัก ฝ่ายจัดทาหนังสือรวมเล่มและซีดี ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ นามสกุล จินพละ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจในทักษะกระบวนการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประชุมวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ประสานกับฝ่ายสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อรับมอบบทความวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกมาดาเนินการ
พิสูจน์อักษร และจัดรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
- ประสานงาน/จัดประชุม เพื่อนาบทความที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด มาดาเนินการต่อเพื่อจัดทาเป็นรูปเล่ม
3.2 ประสานโรงพิมพ์และหน่วยจัดทาซีดีเพื่อจัดทาเป็นหนังสือรวมเล่ม (Proceeding)และซีดีพร้อมแจกให้กับผู้ เข้าร่วม
ประชุม
3.3 จัดส่งหนังสือรวมเล่มบทความวิจัยเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
- ส่ง Proceeding เผยแพร่หน่วยงานอื่นๆ
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที / 1 ชั่วโมง / 4 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม เดือนเพ็ญ ดวงธนู
(นางสาวเดือนเพ็ญดวงธนู)
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา

ผู้จัดทา

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ควบคุม

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้อนุมัติ

ประสานกับฝ่ ายสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและ
คัดลือกผลงานวิจยั เพือ่ รับมอบบทความ
วิจยั ทีผ่ า่ นรการคัดเลือกมาดาเนินการ
พิสจู น์อกั ษร และจัดรูปแบบการพิมพ์ให้
ถูกต้ อง

ประสานโรงพิมพ์และหน่วยจัดทาซีดีเพือ่
จัดทาเป็ นหนังสือรวมเล่ม และซีดีพร้ อม
แจกให้ กบั ผุ้เข้ าร่วมประชุม

จัดส่งหนังสือร่วมเล่มบทความวิจยั
เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง

1
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กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

ขั ้นตอน

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

จัดส่งรูปแล่มบทความวิจยั เพื่อเผยแพร่

ประสานโรงพิมพ์

ประสานงานผุ้ทรงคุณวุฒิจดั
ประชุมเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่น

ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย

WI-xx-yy

หัวหน้ าสานักงาน

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์ )

Work Intrucion

ผู้ควบคุม ........น.ส.กัญญาณัฐ จินพละ..........

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

(ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ...)

(ตาแหน่ง ....นักวิชาการศึกษา....)

ผู้จดั ทา น.ส. เดือนเพ็ญ ดวงธนู

แบบฟอร์ ม

คณบดี

คู่มือปฏิบตั ิงาน

QM-xx-yy

รายงาน

รายงาน

-

นาที

1

1

ชม.

เวลา

การสื่อสาร

4

1

3

วัน

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

วันที่ ............../..................../..............

ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้อนุมัติ นางรวินันท์ พระยาน้อย

คณะกรรมการฝ่ ายฯ

จุดเชื่อมโยง

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

กิจกรรมหลัก ฝ่ายจัดทาหนังสือรวมเล่มและซีดี ผลงานวิจยั ตีมพิมพ์เพยแพร่ ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน /หน่วย/ ครั้ง .....4.......วัน.....1....... ชัว่ โมง.....-........นาที

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชัว่ โมงทาการ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

หน่วยงานภายนอก

การตัดสินใจ

FM-xx-yy

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ งานเผยแพร่งานวิจยั

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)

ตัวชีว้ ัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ตัวชีว้ ัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ผลลัพธ์

หน ้าที่ 1 ใน 1 หน ้า

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

เป้าหมาย

i.j.k
หมายเลขดัชนีวดั

60
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ฝ่ายการเงิน
ชื่อ นางสาวเดือนเพ็ญ นามสกุล ดวงธนู รหัสเอกสาร WI - JD - RA - GR - 09
งาน เผยแพร่งานวิจัย
กิจกรรมหลัก ฝ่ายการเงิน
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ นามสกุล จินพละ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจในทักษะกระบวนการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประชุมวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายเงิน
3.2 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินงานของแต่ละฝ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ
- จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายของทุกฝ่ายและดาเนินการเบิกจ่ายทั้งค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทนทั้งหมดให้เสร็จ
สมบูรณ์
3.3 สรุปรายงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทั้งหมดทุกฝ่าย
- สรุปรายงานการเบิกจ่ายทั้งหมดเสนอผู้บริหารทราบ
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

62

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

ลงนาม เดือนเพ็ญ ดวงธนู
(นางสาวเดือนเพ็ญดวงธนู)
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา

ผู้จัดทา

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ควบคุม

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้อนุมัติ

ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้ จำ่ ยต่ำงๆ ใน
กำรดำเนินงำนของแต่ละฝ่ ำยให้ ถกู ต้ อง
ตำมระเบียบ

สรุปรำยงำนกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้ จำ่ ยในกำร
ดำเนินงำนทังหมดทุ
้
กฝ่ ำย

2
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จัดทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยเงิน

กิจกรรมรอง

กำรปฎิบตั ิงำนทัว่ ไป

1

ขั ้นตอน

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

สรุปกำรเบิกจ่ำยทังหมด
้

ดำเนินกำรเบิกจ่ำยต่ำง ๆ

จัดคุมบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย
ทังหมดของโครงกำร
้

ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย

หัวหน้ าสานักงาน

ผู้ควบคุม ........น.ส.กัญญาณัฐ จินพละ..........

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

(ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ...)

(ตาแหน่ง ....นักวิชการศึกษา...)

รำยงำน

คณบดี

คู่มือปฏิบตั ิงำน

QM-xx-yy

รำยงำน

รำยงำน

-

นาที

-

ชม.

เวลา

กำรสื่อสำร

4

1

2

1

วัน

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (รหัส)

สำยงำนหลัก

วันที่ ....../............/.........

ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้อนุมัติ นางรวินันท์ พระยาน้อย

คณะกรรมการฝ่ ายฯ

จุดเชื่อมโยง

กิจกรรมหลัก ฝ่ายการเงิน ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน /หน่วย/ ครั้ง .....4.......วัน.....-....... ชัว่ โมง.....-........นาที

รำยละเอียด (งำนที่สมั พันธ์ )

Work Intrucion

ผู้จดั ทา น.ส. เดือนเพ็ญ ดวงธนู

แบบฟอร์ ม

WI-xx-yy

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชัว่ โมงทาการ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

หน่วยงานภายนอก

กำรตัดสินใจ

FM-xx-yy

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ งานเผยแพร่งานวิจยั

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)

จุดควบคุม (control item)

สำยงำนย้ อนกลับ

ตัวชีว้ ัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ตัวชีว้ ัด (kpi)

สำยงำนไปและกลับ

ผลลัพธ์

หน ้าที่ 1 ใน 1 หน ้า

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

เป้าหมาย

i.j.k
หมำยเลขดัชนีวดั

63

64

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
ชื่อ นางสาวเดือนเพ็ญ นามสกุล ดวงธนู รหัสเอกสาร WI –JD - RA - GR - 10
งาน เผยแพร่งานวิจัย
กิจกรรมหลัก ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ นามสกุล จินพละ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจในทักษะกระบวนการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประชุมวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กาหนดและออกแบบประเมินผลการจัดงานในภาพรวม
- สรุปและจัดทาแบบประเมินที่ได้จากการประชุมของคณะผู้จัด
3.2 สรุปและประเมินผลการจัดประชุม วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
- รายงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดงานและรายงานต่อผู้บริหารทราบ เพื่อนาไปปรับปรุงใน
ครั้งต่อไป
3.3 จัดทาเล่มรายงานการจัดประชุมวิชาการเพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที / 5 ชั่วโมง / 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม เดือนเพ็ญ ดวงธนู
(นางสาวเดือนเพ็ญดวงธนู)
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา

ผู้จัดทา

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ควบคุม

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้อนุมัติ

จัดทำเล่มรำยงำนกำรจัดประชุมวิชำกำร
เพือ่ รำยงำนต่อมหำวิทยำลัยฯ
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หมายเหตุ

สรุปและประเมินผลกำรจัดประชุม
วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค

1

กิจกรรมรอง

กำรปฎิบตั ิงำนทัว่ ไป

กำหนดและออกแบบประเมินผลกำรจัด
งำนในภำพรวม

ขั ้นตอน

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

จัดทำรูปเล่มรำยงำน

สรุปผลกำรจัดประชุม

จัดทำแบบประเมินโครงกำร

ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย

รำยละเอียด (งำนที่สมั พันธ์ )
หัวหน้ าสานักงาน

5

4

4

4

ชม.

เวลา

1

วัน

วันที่ ........./............/.........

ผู้ควบคุม .......น.ส. กัญญาณัฐ จินพละ.........
(ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ...)

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผู้อนุมัติ นางรวินันท์ พระยาน้อย

-

นาที

กำรสื่อสำร

ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี

รำยงำน

รำยงำน

คณะกรรมการฝ่ ายฯ

จุดเชื่อมโยง

(ตาแหน่ง ...นักวิชาการศึกษา....)

รำยงำน

คณบดี

คู่มือปฏิบตั ิงำน

QM-xx-yy

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (รหัส)

สำยงำนหลัก

กิจกรรมหลัก ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน /หน่วย/ ครั้ง .....1.......วัน.....5....... ชัว่ โมง.....-........นาที

Work Intrucion

ผู้จดั ทา น.ส. เดือนเพ็ญ ดวงธนู

แบบฟอร์ ม

WI-xx-yy

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชัว่ โมงทาการ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

หน่วยงานภายนอก

กำรตัดสินใจ

FM-xx-yy

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ งานเผยแพร่งานวิจยั

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)

จุดควบคุม (control item)

สำยงำนย้ อนกลับ

ตัวชีว้ ัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ตัวชีว้ ัด (kpi)

สำยงำนไปและกลับ

ผลลัพธ์

หน ้าที่ 1 ใน 1 หน ้า

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

เป้าหมาย

i.j.k
หมำยเลขดัชนีวดั
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งานผลิตวารสารวิชาการ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)

- ออกแบบรูปเล่มให้ความเห็นร่วมกับโรงพิมพ์
- แก้ ไ ขบทความให้ เ ป็ น ไปตามลั ก ษณะบทความ
งานวิจัยมาตรฐาน

วารสาร 1 เล่ม
บทความ

4
1

ชื่อ ..........................นางสาวเดือนเพ็ญ................................... นามสกุล .....................ดวงธนู....................... รหัสเอกสาร JD - RA- PJ - 01
ฝ่ายพัฒนางานวิจัย ......................................................................งานผลิตวารสารวิชาการ........................................................................ กิจกรรมหลัก การผลิตวารสารวิชาการ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............นางสาวกัญญาณัฐ ................................... นามสกุล .....................จินพละ....................... ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
รายละเอียดกิจกรรม
สัดส่วน
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
คาสั่ง
15
1
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโดยยกร่างคาสั่ง
2.1 การผลิตวารสารวิชาการ 2.1.1 การจัดทาวารสารวิชาการคณะ
แต่งตั้งกรรมการและเสนอมหาวิทยาลัยฯ ลงนาม
- หน่วยนับ : ฉบับ
- 2 ครั้ง / ปี
- ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
รายงานการ
2
1
ประชุม
ข้อมูลค่าใช้จ่าย
4
1
- จั ดท างบประมาณค่ า ใช้ จ่า ยต่า งๆ โดยพิ จ ารณา
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรร
- เสนอชื่อและติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวนและรายชื่อ
2
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารรั บ บทความเพื่ อ ตี พิ ม พ์ ล ง
1.เว็บไซต์
3
1
วารสาร
2.หนังสือเชิญ
ประชาสัมพันธ์
ร่วมส่งบทความ
2.1.2 การประสานผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ - เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
จานวนครั้งในการ 40
ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
- จั ด ส่งบทความให้ ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ (1 บทความ ต่ อ
จานวนบทความ
1
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน )
2.1.3 การจัดรูปแบบวารสาร (วารสาร 1 เล่ม)
- พิสูจน์อักษร
บทความ
3
1

3. การผลิตวารสารวิชาการ
3.1 การจัดทาวารสารวิชาการระดับชาติ
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ลงนาม เดือนเพ็ญ ดวงธนู
(นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงธนู)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ควบคุม

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน .........25............ นาที/ ........5.... ชั่วโมง/ ................9......... วัน

เรื่องที่ต้องติดต่อ

- ตรวจสอบความถูกต้องของวารสาร
จัดส่งวารสารทางไปรษณีย์ให้กับหน่วยงานทาง
การศึกษาทั่วประเทศ (วารสาร 1 เล่ม)
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา สาเร็จวุฒปิ ริญญาตรีทุกสาขา หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ปฏิบัติงานด้านพัฒนางานวิจัย อย่างน้อย 6 เดือน

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1
3.2

2.1.4 การจัดส่งวารสารเพื่อการเผยแพร่

5

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ

เล่มวารสาร
6
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง 25
ๆไม่น ้อ ยกว่า 10
หน่วยงาน
26

ความถี่

9
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาวารสารวิชาการคณะ
ชื่อ นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงธนู รหัสเอกสาร WI - JD - RA - PJ - 01
งาน ....ผลิตวารสารวิชาการ................................ กิจกรรมหลัก ...................การจัดทาวารสารวิชาการคณะ.............................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ นามสกุล จินพละ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็นการกาหนดขอบเขตของงานและความรับผิดชอบให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบถึงขอบเขต และหน้าที่การทางานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ขอบเขตงาน
ขอบเขตของงานจะครอบคลุมตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฯ ไปจนถึงขั้นตอนการจัดส่ งวารสารทาง
ไปรษณีย์ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาทั่วประเทศ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 การจัดทาวารสารวิชาการคณะ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโดยยกร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเสนอมหาวิทยาลัยฯ ลงนาม
-

-

-

-

ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
จัดทางบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยพิจารณางบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรร
เสนอชื่อและติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ประชาสัมพันธ์การรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
3.2 การประสานผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ
เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
- จัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (1 บทความ ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน)
3.3 การจัดรูปแบบวารสาร (วารสาร 1 เล่ม)
- พิสูจน์อักษร
ออกแบบรูปเล่มให้ความเห็นร่วมกับโรงพิมพ์
แก้ไขบทความให้เป็นไปตามลักษณะบทความงานวิจัยมาตรฐาน
3.4 การจัดส่งวารสารเพื่อการเผยแพร่
- ตรวจสอบความถูกต้องของวารสาร
จัดส่งวารสารทางไปรษณีย์ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาทั่วประเทศ (วารสาร 1 เล่ม)

4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ............................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......26...... นาที/ .........5....... ชัว่ โมง/ ........9........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................ .แบบฟอร์ม

ลงนาม เดือนเพ็ญ ดวงธนู
ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริหารวิชาการ
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้อนุมัติ

การจัดทาวารสารวิชาการคณะ

การประสานผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
บทความ

2

กิจกรรมรอง

1

ขั้นตอน

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

การตัดสินใจ

จัดส่งบทควำมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ( 1
บทควำม ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่ำน )

ประชำสัมพันธ์กำรรับ
บทควำมเพื่อตีพิมพ์ลงวำรสำร

จัดทำงบประมำณค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
โดยพิจำรณำงบประมำณที่
มหำวิทยำลัยจัดสรร

ดำเนินกำรจัดประชุมวำง
แผนกำรดำเนิงงำน

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินงำนฯ

เริ่มต้น

เจ้าหน้าบริหารงานทัว่ ไป (ฝ่ายวิจัยและบริการวิชการ)

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

เสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจำรณำบทควำม

เสนอชื่อและติดต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง

ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง

No

No

อนุมัติ

อนุมัติ

Yes

Yes

40

15

นาที

จุดเชื่อมโยง

1

10

ชม.

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

คณบดี

คู่มือปฏิบตั ิงาน

QM-xx-yy

5

วัน

การสื่อสาร

เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง (รหัส)

สายงานหลัก
สายงานย้ อนกลับ

ความถูกต้องของข้อมูล

ความถูกต้องของข้อมูล

จุดควบคุม (control item)

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......9.....วัน.....5......ชั่วโมง.......26.......นาที

เวลา

Work Intrucion

WI-xx-yy

กิจกรรมหลัก …การจัดทาวารสารวิชาการคณะ....

คณะกรรมการดาเนินงาน

แบบฟอร์ ม

FM-xx-yy

งาน....ผลิตวารสารวิชาการ....

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพันธ์)

ฝ่าย......พัฒนางานวิจัย........

คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)

ข้อมูลวารสารวิชาการ

ข้อมูลวารสารวิชาการ

ตัวชีว้ ัด (kpi)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เป้าหมาย

สายงานไปและกลับ

i.j.k

วารสารวิชาการคณะ

วารสารวิชาการคณะ

ผลลัพธ์

หมายเลขดัชนีวดั

70

การจัดรูปแบบวารสาร (วารสาร 1 เล่ม)

การจัดส่งวารสารเพื่อการเผยแพร่

3

4

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ

การตัดสินใจ

สิ้นสุด

จัดส่งวำรสำรทำงไปรษณีย์ให้กับ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทั่วประเทศ
(วำรสำร 1 เล่ม)

เจ้าหน้าบริหารงานทัว่ ไป (ฝ่ายวิจัยและบริการวิชการ)

หมายเหตุ1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

ขั้นตอน

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

รวม

(ตาแหน่..รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจัย..)

ผู้ควบคุม .......อาจารย์สิรัชชา สาลีทอง....

(ตาแหน่ง ....เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป....)

ผู้จัดทา ............นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ...............

ออกแบบรูปเล่มให้ควำมเห็น
ร่วมกับโรงพิมพ์

แก้ไขบทควำมให้เป็นไปตำม
ลักษณะบทควำมงำนวิจัย
มำตรฐำน

ออกแบบรูปเล่มให้ควำมเห็น
ร่วมกับโรงพิมพ์

พิสูจน์อักษร

5

4

4

9

1

วัน

การสื่อสาร

วันที่

ตาแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

สายงานหลัก

เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง (รหัส)

ผู้อนุมัติ ......รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง.....

26

31

นาที

จุดเชื่อมโยง

ชม.

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

คณบดี

คู่มือปฏิบตั ิงาน

QM-xx-yy

ความถูกต้องของวาร
วิชาการ

ความถูกต้องของข้อมูล

หน้าเว็บไซต์ที่แสดง
ข้อมูลวารสารวิชาการ

ตัวชีว้ ัด (kpi)

การจัดส่ง
วารสารวิชาการให้กับ
หน่วยงานทางการศึกษา

สายงานย้ อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......9.....วัน.....5......ชั่วโมง.......26.......นาที

เวลา

Work Intrucion

WI-xx-yy

กิจกรรมหลัก …การจัดทาวารสารวิชาการคณะ....

คณะกรรมการดาเนินงาน

แบบฟอร์ ม

FM-xx-yy

งาน....ผลิตวารสารวิชาการ....

รายละเอียดกิจกรรม (งานที่สัมพันธ์)

ฝ่าย......พัฒนางานวิจัย........

คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เป้าหมาย

สายงานไปและกลับ

i.j.k

วารสารวิชาการคณะ

หน้าเว็บไซต์ทแี่ สดงข้อมูล
วารสารวิชาการ

ผลลัพธ์

หมายเลขดัชนีวดั
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4 งานบริการวิชาการแก่สังคม
4.1 การจัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
ชื่อ นางสาวพัทธนันท์ กฤษณะกาฬ รหัสเอกสาร WI - JD -RA -AS - 01
งาน ...........งานบริการวิชาการ............. กิจกรรมหลัก........การจัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ........
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อนางสาวกัญญาณัฐ จินพละ ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

แก้ไขครั้งที่ ................................... วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีปฏิบัติงานในการจัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ทาบันทึกข้อความสารวจรายชื่อตัวแทนอาจารย์แต่ละสาขาวิชา
3.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
3.3 ส่งคาสั่งคณะกรรมการบริการวิชาการให้คณบดีลงนามคาสั่ง
3.4 จัดทาบันทึกข้อความแนบคาสั่งคณะกรรมการบริการวิชาการ แจ้งเวียนคณะกรรมการบริการวิชาการที่
มีรายชื่อในคาสั่ง
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flowchart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 20 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม
ลงนาม พัทธนันท์ กฤษณะกาฬ
ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางสาวพัทธนันท์ กฤษณะกาฬ)
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

จัดทําบันทึกข้ อความแนบคําสังคณะกรรมการบริ การวิชาการ
แจ้ งเวียนคณะกรรมการบริ การวิชาการทีมีรายชือในคําสัง
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3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ส่ งคําสังคณะกรรมการบริ การวิชาการให้ คณบดีลงนามคําสัง

3

หมายเหตุ

จัดทําคํ าสังแต่งตังคณะกรรมการบริ การวิชาการ

กิจกรรมรอง

การปฎิบัติงานทัวไป

2

1

ขันตอน

เริ มต้ น / สินสุด

การตัดสินใจ

ส่ งคําสัง

พิมพ์คําสังแต่งตัง

พิมพ์บันทึกข้ อความ

เริ มต้ น

เจ้าหน้ าทีฝ่ ายวิจยั

Work Intrucion

(ตําแหนงหัวหนาฝายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ)

ผูควบคุม นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ

(ตําแหนงนักวิชาการศึกษา)

ผูจัดทํา นางสาวพัทธนันท กฤษณะกาฬ

ลงนาม
เอกสาร

ลงนาม
เอกสาร

รองคณบดี ฝ่ายวิจยั /คณบดี

20

10

20

30

20

นาที

จุดเชือมโยง

1

ชม.

เวลา

0

วัน

......../....../.......

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานหลัก

ข้ อมูลในการทําโครงการบริ การ
วิชาการ

คํ าสังแต่งตัง

ร่ างคํ าสังแต่งตัง

รายชือ / บันทึกข้ อความ

การสือสาร

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ความถูกต้ องของคํ าสัง

ความถูกต้ องของร่ างคํ าสัง

ความถูกต้ องของเนือหา

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้อนกลับ

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัต ิงาน/หนวย/ ครั้ง …0....วัน.....1.....ชั่วโมง.......20......นาที

หัวหนาสํานักงานคณบดีค ณะศิลปกรรมศาสตร

....นางรวนันท พระยานอย.....

รวม

ส่งคํ าสังให้ คณะกรรมการ

ส่งให้ ผ้ เู กียวข้ อง

ผู้เกียวข้ อง

คู่มือปฏิบัติงาน

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก …จัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ....

รายละเอียดกิ จกรรมมา (งานทีสัมพันธ์ )

แบบฟอร์ ม

WI-xx-yy

งาน....งานบริการวิชาการ....

FM-xx-yy

ฝาย......พัฒนางานวิจัย........

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ตัวชี้วัด (KQI)
โครงการบริการวิชาการ

ข้ อมูลในการจัดทําโครงการ

คํ าสังแต่งตังคณะกรรมการ

ร่ างคํ าสังแต่งตังคณะกรรมการ

รายชือ /หนังสือบันทึกข้ อความ

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

ผลลัพธ

รอยละ 100 ขอมูลในการจัดทําโครงการ

ร้ อยละ 100 ข้ อมูลในการจัดทําโครงการ

ร้ อยละ 100 คํ าสังแต่งตังคณะกรรมการ

ร้ อยละ 100 ร่ างคํ าสัง

ร้ อยละ 100 บันทึกข้ อความถูกต้ อง

เปาหมาย

i.j.k
หมายเลขดัชนีวัด

หน ้าที 1 ใน 1 หน ้า
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งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)

- จัดเตรียมเอกสาร/แบบสอบถามประกอบกิจกรรม
- จัดทาบัญชีรายชื่อ ใบลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
2. คณะกรรมการร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ในกาหนดการ
โครงการ

3
1

ชื่อ ..................นางสาวภัทราภรณ์.............................. นามสกุล .............สดแสงจันทร์...................... รหัสเอกสาร JD - RA - LC – 0 1
ฝ่ายพัฒนางานวิจัย ......................................................................งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน......................................................... กิจกรรมหลัก การจัดทาโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นางสาวกัญญาณัฐ ............. นามสกุล.....................จินพละ.......................... ตาแหน่ง หัวงานฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
1. วัตถุประสงค์
1.1เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
รายละเอียดกิจกรรม
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
รางานการประชุม
2
2.1 การจัดทาโครงการพัฒนาศูนย์ 2.1.1 ร่างโครงการ/และจัดทาเอกสารที่ 1. คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกีย่ วข้องประชุมวางแผน 1
เกี่ยวข้องกับโครงการ
เรียนรู้ชุมชน
แนวทางการดาเนินโครงการฯ กาหนดวันเวลา สถานที่
- หน่วยนับ : จานวนโครงการ
และรายละเอียดต่างๆ
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี
- ร่วมกันเสนอ และคัดเลือกกิจกรรมในโครงการ
- ร่วมกันเสนอ และคัดเลือกคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
2.1.2 เสนอขออนุมัตโิ ครงการต่อ
- จัดทาบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ พร้อมแนบ
1
เอกสารขออนุมตั ิ
1
ผู้บริหาร
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการฯในระบบ E-Office เสนอ
โครงการฯ ที่มี
ผู้อานวยการลงนาม
คาสั่งอนุมัติ
2.1.3 ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนา 1. คณะกรรมการดาเนินงานร่วมกันจัดเตรียมกิจกรรม
1
- เอกสาร
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ต่างๆ ก่อนวันกาหนดดาเนินโครงการ
ประกอบการจัด
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน แบ่งหน้าที่และแจก
กิจกรรม
3
แจงรายละเอียดในการจัดเตรียม
- รายชื่อผู้เข้าร่วม
- จัดเตรียมสถานที่ จุดลงทะเบียน เตรียมอุปกรณ์ IT/
โครงการ
1
อุปกรณ์สานักงานที่จาเป็น

5. งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
5.1 การจัดทาโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

สัดส่วน
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เรื่องที่ต้องติดต่อ

ลงนาม ภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
ตาแหน่ง หัวงานฝ่ายพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ
ผู้ควบคุม

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

- แบบสอบถาม
- รายงานผล
โครงการ
- รูปภาพกิจกรรม
- บันทึกข้อความ
อนุมัติรายงานผล
โครงการ

1
1

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้อนุมัติ

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา สาเร็จวุฒิปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2 ประสบการณ์ทางาน ปฏิบัติงานด้านศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ หรือหน่วยงานด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างน้อย 1 ปี

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

2.1.5 สรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ

2.1.4 ประเมินผลโครงการฯ

- รับลงทะเบียน/แจกเอกสารประกอบการอบรม
- ดูแลความสะดวกระหว่างการดาเนินโครงการ
• ดูแลความสะดวก ประสานงานวิทยากร
• ดูแลอาหารว่าง อาหารกลางวัน
• ถ่ายภาพระหว่างการดาเนินโครงการ
1. คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลจัดแจกแบบสอบถาม
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดเก็บเพื่อประมวลผล
แบบสอบถาม
- สรุปผลการดาเนินโครงการตามระเบียบการรายงานผล
โครงการและสรุปผลการประเมินผลโครงการ
- นาเสนอต่อผู้อานวยการเพื่ออนุมัติรายงานผลโครงการ
- นาส่งรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3

4

3

1
6

ความถี่

4
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ......การจัดทาโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน.........
ชื่อ นางสาวภัทราภรณ์ นามสกุล สดแสงจันทร์ รหัสเอกสาร WI - JD - RA - LC - 01
งาน ..........ศูนย์เรียนรู้ชุมชน................... กิจกรรมหลัก .................การจัดทาโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน..............
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อนางสาวกัญญาณัฐ นามสกุล จินพละ ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และชัดเจนในการทาจัดคารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงาน/บุคคล
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล
2. ขอบเขตงาน
2.1 กาหนดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอก
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ร่างโครงการ/และจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
3.2 เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร
3.3ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน
3.4 ประเมินผลโครงการฯ
3.5 สรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
(เอกสารแนบหมายเลข 1)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน .....0....... นาที/ ........3........ ชั่วโมง/ ........4......... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
(นางสาวสภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์)

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้จัดทา

ผู้ควบคุม

ผู้อนุมัติ

กิ จกรรมรอง

จัดทําแผนงานโครงการเพิมองค์ความรู้ใน
ศูนย์ การเรี ยนรู้ ชุมชน

เขี ยนโครงการเพิมองค์ความรู้ในศูนย์ การ
เรี ยนรู้ ชุมชน

จัดทําบันทึกข้ อความ/สแกนเอกสาร/เสนอ
ลงนามผ่านระบบe-office

จัดทําคําสังแต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน(ประสานขอรายชื อ/จัดพิมพ์/
เสนอลงนาม)

จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

ดําเนินโครงการ

1

2

3

4

5

6

การปฎิบัติงานทัวไป

ขันตอน

เริมต้ น / สินสุด

ดําเนินโครงการ

นัดหมายและจัดประชุม
ทํารายงานการประชุม

จัดทําคําสัง

จัดทําบันทึกข้ อความ
ผ่านระบบ e-office

เขียนร่ างโครงการและเสนอ
ผู้บริ หารตรวจสอบและลงนาม

จัดทําร่ างโครงการและเสนอผู้บริ หาร
ตรวจสอบและลงนาม

เริ มต้ น

จนท.ฝ่ ายพัฒนางานวิจัย

การตัด สินใจ

NO

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

YES

YES

NO

YES

ตรวจสอบ

ลงนาม

ลงนามเอกสาร

ตรวจสอบ

NO

ลงนามเอกสาร

ลงนาม

ให้ ความเห็น/ลงนาม

คณบดี

Work Intrucion

WI-xx-yy

YES

NO

ออกเลข

อนุมัติ

ธุรการ

รั บทราบคําสัง
/เข้ าร่ วมประชุม

จนท./สาขาวิ ขา/อาจารย์

คู่ม ือปฏิบัตงิ าน

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก …การจัดทําโครงการเพิ่มองคความรูในศูนยการเรียนรูชุมชน ....

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์ )

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

งาน…ศูนยเรียนรูชุมชน....

ลงนามเอกสาร
ตรวจสอบ

ฝาย....พัฒนางานวิจัย........

คูมือการปฏิบ ัติงาน Work Instructions (WI)

35

นาที

จุด เชือมโยง

1

1

2

ชม.

เวลา

1

1

วัน

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานหลัก
สายงานย้ อนกลับ

ความถูกต้ องของบันทึกข้ อความ

ความถูกต้ องของโครงการ

ความถูกต้ องสอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์

จุดควบคุม (control item)

เอกสารการจัดกิจกรรม/หนังสือเชิ ญ
วิ ทยากร/หนังสือเชิญผู้เข้ าร่ วม
โครงการ/ใบเซ็นชือลงทะเบียน/ ป้าย
วิ ทยากร /

ความถูกต้ องของเอกสาร

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เปาหมาย

คําสังแต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนิ นงาน

เอกสารการจัดโครงการ/ใบ
ลงทะเบียน/เอกสารการเบิก
จ่ ายเงิ น

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

บันทึกข้ อความและเอกสารอนุมตั ิ ร้ อยละ 100

โครงการ

ร่ างแผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

วาระการประชุม/รายงานการประชุม ความครบถ้ วนของวาระการ
วาระการประชุม/รายงานการ
ประชุมและความถูกต้ องครบถ้ วน ประชุม/มติทีประชุม
ของการจัดทํ ารายงานการประชุม

คําสังแต่งตังคณะกรรมการดําเนิ นงาน ความถูกต้ องของคําสัง

บันทึกข้ อความ

โครงการเพิ มองค์ความรู้ ในศูนย์การ
เรี ยนรู้ชุมชน

แผนงานโครงการเพิ มองค์ความรู้ ใน
ศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชน

การสือสาร

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ....6.....วัน......4....... ชั่วโมง......35.......นาที
i.j.k

เอกสารการจัดโครงการ/
ใบลงทะเบียน/เอกสารการ
เบิกจ่ ายเงิ น

เล่มวาระการประชุม/
รายงานการประชุม

คําสังแต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนิ นงาน

บันทึกข้ อความและ
เอกสารที ได้ รับการอนุมตั ิ

โครงการเพิ มองค์ความรู้ ใน
ศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชน
ถูกต้ องตามรู ปแบบที กําหนด

แผนงานโครงการเพิ มองค์
ความรู้ ในศูนย์การเรี ยนรู้
ชุมชนถูกต้ องตรงตาม
ยุทธศาสตร์

ผลลัพธ

หมายเลขดัช นีวัด

79

สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการเสนอ
ผู้บริ หารและส่วนงานทีเกี ยวข้ อง

7

หมายเหตุ

กิ จกรรมรอง

การปฎิบัติงานทัวไป

ขันตอน

เริมต้ น / สินสุด

สรุปรายงานผลการดําเนิน
โครงการ/เสนอผู้บริ หาร

จนท.ฝ่ ายพัฒนางานวิจัย

การตัด สินใจ

ตรวจสอบ

ลงนามเอกสาร

คณบดี

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์ )

ออกเลข

ธุรการ

QM-xx-yy

จัดเก็บรายงานผล

จนท./สาขาวิ ขา/อาจารย์

คู่ม ือปฏิบัตงิ าน

ผูควบคุม ........กัญญาณัฐ จินพละ...........

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป
(ตําแหนง หัวหนาฝายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ)

(ตําแหน่ง เจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไป)

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

ผู้จัดทํา ............ภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์ .................

Work Intrucion

WI-xx-yy

กิจกรรมหลัก …การจัดทําโครงการเพิ่มองคความรูในศูนยการเรียนรูชุมชน ....

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

YES

NO

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

งาน…ศูนยเรียนรูชุมชน....

ลงนามเอกสาร

ฝาย....พัฒนางานวิจัย........

คูมือการปฏิบ ัติงาน Work Instructions (WI)

ชม.

เวลา

วันที่

ตําแหนง

ผูอนุมัติ

35 4

นาที

จุด เชือมโยง

สายงานหลัก

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

เอกสารรายงานผลการดําเนิ นโครงการ ความถูกต้ องของรายงานผลการ
ดําเนิ นโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

......./...../.......

หัวหนาสํานักงานคณบดี

....นางรวินันท พระยานอย....

6

1

วัน

การสือสาร

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ....6.....วัน......4....... ชั่วโมง......35.......นาที

เปาหมาย

ตัวชี้วัด (KQI)
รายงานผลการดําเนิน
โครงการ

รอยละ 100

เอกสารจากการดําเนิ นโครงการ ร้ อยละ 100
/ภาพกิจกรรม/เล่มรายงานผล
การดําเนิ นโครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

i.j.k

เลมรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ

รายงานผลการดําเนิ น
โครงการถูกต้ องตาม
รู ปแบบที กําหนด

ผลลัพธ

หมายเลขดัช นีวัด

80

5. งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
5.2 งานจัดทาโครงการเพิ่มองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้

81

82

83

84

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาโครงการเพิ่มองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ชื่อ นางสาวภัทราภรณ์ นามสกุล สดแสงจันทร์ รหัสเอกสาร WI – JD - RA - LC - 02
งาน .............ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน............ กิจกรรมหลัก......การจัดทาโครงการเพิ่มองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ นามสกุล จินพละ ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
แก้ไขครั้งที่ ........................ วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อทาให้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีศักยภาพในการให้บริการมากขึ้น
1.2 เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
1.3 เพื่อให้บุคคลที่เข้ามาใช้บริการมีแหล่งค้นคว้ามากขึ้น
1.4 เพื่อรองรับจานวนผู้ใช้บริการที่มากขึ้น

2. ขอบเขตงาน
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบุคคลภายนอก
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาแผนงานโครงการเพิ่มองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่ อ เสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและจั ด พิ ม พ์ แ ผนงาน
โครงการ
3.2 เขียนโครงการเพิ่มองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเขียนร่าง
โครงการ
ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ เสนอผู้บริหารตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
3.3 จัดทาบันทึกข้อความ สแกนเอกสาร เสนอลงนามผ่านระบบ e-office
3.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน (ประสานขอรายชื่อ/จัดพิมพ์/เสนอลงนาม)
3.5 จัดการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน โดยจัดเตรียมเอกสารและสิ่งที่ต้องใช้ในการประชุม ได้แก่ หนังสือ
เชิญประชุมนัดหมายการประชุม จัดทาวาระการประชุม จองห้องประชุมและอุปกรณ์ ใบลงชื่อการเข้าร่วม
ประชุม สั่งอาหาร จดบันทึกการประชุม และการสรุปรายงานการประชุม
3.6 ดาเนินการโครงการ ก่อนวันจัดกิจกรรมจะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง หนังสือเชิญร่วมงาน หนังสือเชิญ
วิทยากร อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องยืม สั่งอาหาร จัดสถานที่ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างการ
จัดกิจกรรมก็จะต้องทาหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรม ตั้งแต่การลงทะเบี ยน การบันทึกการประชุม การอานวย
ความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3.7 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการเสนอผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประสานขอรูปภาพกิจกรรม ทา
บันทึกการจัดกิจกรรม สรุปผลการประเมินโครงการ
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน .............-............... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ....35.... นาที/ ......4...... ชั่วโมง/ ....6..... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................ แบบฟอร์ม

ลงนาม ภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
(นางสาวสภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์)
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดทา

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)

ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้ควบคุม

ผู้อนุมัติ

กิ จกรรมรอง

จัดทําแผนงานโครงการเพิมองค์ความรู้ใน
ศูนย์ การเรี ยนรู้ ชุมชน

เขี ยนโครงการเพิมองค์ความรู้ในศูนย์ การ
เรี ยนรู้ ชุมชน

จัดทําบันทึกข้ อความ/สแกนเอกสาร/เสนอ
ลงนามผ่านระบบe-office

จัดทําคําสังแต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน(ประสานขอรายชื อ/จัดพิมพ์/
เสนอลงนาม)

จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

ดําเนินโครงการ

1

2

3

4

5

6

การปฎิบัติงานทัวไป

ขันตอน

เริมต้ น / สินสุด

ดําเนินโครงการ

นัดหมายและจัดประชุม
ทํารายงานการประชุม

จัดทําคําสัง

จัดทําบันทึกข้ อความ
ผ่านระบบ e-office

เขียนร่ างโครงการและเสนอ
ผู้บริ หารตรวจสอบและลงนาม

จัดทําร่ างโครงการและเสนอผู้บริ หาร
ตรวจสอบและลงนาม

เริ มต้ น

จนท.ฝ่ ายพัฒนางานวิจัย

การตัด สินใจ

NO

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

YES

YES

NO

YES

ตรวจสอบ

ลงนาม

ลงนามเอกสาร

ตรวจสอบ

NO

ลงนามเอกสาร

ลงนาม

ให้ ความเห็น/ลงนาม

คณบดี

Work Intrucion

WI-xx-yy

YES

NO

ออกเลข

อนุมัติ

ธุรการ

รั บทราบคําสัง
/เข้ าร่ วมประชุม

จนท./สาขาวิ ขา/อาจารย์

คู่ม ือปฏิบัตงิ าน

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก …การจัดทําโครงการเพิ่มองคความรูในศูนยการเรียนรูชุมชน ....

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์ )

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

งาน…ศูนยเรียนรูชุมชน....

ลงนามเอกสาร
ตรวจสอบ

ฝาย....พัฒนางานวิจัย........

คูมือการปฏิบ ัติงาน Work Instructions (WI)

35

นาที

จุด เชือมโยง

1

1

2

ชม.

เวลา

1

1

วัน

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานหลัก
สายงานย้ อนกลับ

ความถูกต้ องของบันทึกข้ อความ

ความถูกต้ องของโครงการ

ความถูกต้ องสอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์

จุดควบคุม (control item)

เอกสารการจัดกิจกรรม/หนังสือเชิ ญ
วิ ทยากร/หนังสือเชิญผู้เข้ าร่ วม
โครงการ/ใบเซ็นชือลงทะเบียน/ ป้าย
วิ ทยากร /

ความถูกต้ องของเอกสาร

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เปาหมาย

คําสังแต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนิ นงาน

เอกสารการจัดโครงการ/ใบ
ลงทะเบียน/เอกสารการเบิก
จ่ ายเงิ น

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

บันทึกข้ อความและเอกสารอนุมตั ิ ร้ อยละ 100

โครงการ

ร่ างแผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

วาระการประชุม/รายงานการประชุม ความครบถ้ วนของวาระการ
วาระการประชุม/รายงานการ
ประชุมและความถูกต้ องครบถ้ วน ประชุม/มติทีประชุม
ของการจัดทํ ารายงานการประชุม

คําสังแต่งตังคณะกรรมการดําเนิ นงาน ความถูกต้ องของคําสัง

บันทึกข้ อความ

โครงการเพิ มองค์ความรู้ ในศูนย์การ
เรี ยนรู้ชุมชน

แผนงานโครงการเพิ มองค์ความรู้ ใน
ศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชน

การสือสาร

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ....6.....วัน......4....... ชั่วโมง......35.......นาที
i.j.k

เอกสารการจัดโครงการ/
ใบลงทะเบียน/เอกสารการ
เบิกจ่ ายเงิ น

เล่มวาระการประชุม/
รายงานการประชุม

คําสังแต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนิ นงาน

บันทึกข้ อความและ
เอกสารที ได้ รับการอนุมตั ิ

โครงการเพิ มองค์ความรู้ ใน
ศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชน
ถูกต้ องตามรู ปแบบที กําหนด

แผนงานโครงการเพิ มองค์
ความรู้ ในศูนย์การเรี ยนรู้
ชุมชนถูกต้ องตรงตาม
ยุทธศาสตร์

ผลลัพธ

หมายเลขดัช นีวัด
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สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการเสนอ
ผู้บริ หารและส่วนงานทีเกี ยวข้ อง

7

หมายเหตุ

กิ จกรรมรอง

การปฎิบัติงานทัวไป

ขันตอน

เริมต้ น / สินสุด

สรุปรายงานผลการดําเนิน
โครงการ/เสนอผู้บริ หาร

จนท.ฝ่ ายพัฒนางานวิจัย

การตัด สินใจ

ตรวจสอบ

ลงนามเอกสาร

คณบดี

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์ )

ออกเลข

ธุรการ

QM-xx-yy

จัดเก็บรายงานผล

จนท./สาขาวิ ขา/อาจารย์

คู่ม ือปฏิบัตงิ าน

ผูควบคุม ........กัญญาณัฐ จินพละ...........

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป
(ตําแหนง หัวหนาฝายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ)

(ตําแหน่ง เจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัวไป)

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

ผู้จัดทํา ............ภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์ .................

Work Intrucion

WI-xx-yy

กิจกรรมหลัก …การจัดทําโครงการเพิ่มองคความรูในศูนยการเรียนรูชุมชน ....

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

YES

NO

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

งาน…ศูนยเรียนรูชุมชน....

ลงนามเอกสาร

ฝาย....พัฒนางานวิจัย........

คูมือการปฏิบ ัติงาน Work Instructions (WI)

ชม.

เวลา

วันที่

ตําแหนง

ผูอนุมัติ

35 4

นาที

จุด เชือมโยง

สายงานหลัก

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

เอกสารรายงานผลการดําเนิ นโครงการ ความถูกต้ องของรายงานผลการ
ดําเนิ นโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

......./...../.......

หัวหนาสํานักงานคณบดี

....นางรวินันท พระยานอย....

6

1

วัน

การสือสาร

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ....6.....วัน......4....... ชั่วโมง......35.......นาที

เปาหมาย

ตัวชี้วัด (KQI)
รายงานผลการดําเนิน
โครงการ

รอยละ 100

เอกสารจากการดําเนิ นโครงการ ร้ อยละ 100
/ภาพกิจกรรม/เล่มรายงานผล
การดําเนิ นโครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

สายงานไปและกลับ

i.j.k

เลมรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ

รายงานผลการดําเนิ น
โครงการถูกต้ องตาม
รู ปแบบที กําหนด

ผลลัพธ

หมายเลขดัช นีวัด
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งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)

กิจกรรมรอง

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการและวิจัย

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

2.1 การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล 2.1.1 ลงรับรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ
- หน่วยนับ : ครั้ง
2.1.2 บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมสาเร็จรูป(Excel)
- 1 ครั้ง/ปี
2.1.3 สืบค้น/สรุปรายงานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศ เสนอต่อผู้บริหาร
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

กิจกรรมหลัก

2. งานหลักที่รับผิดชอบ

-

-

-

เรื่องที่ต้องติดต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
1
รายการทรัพยากร
สารสนเทศ
1
รายการทรั พ ยากร
สารสนเทศ
1
ฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศ

45

30

1

1

ความถี่

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
15

ชื่อ ..................นางสาวภัทราภรณ์.............................. นามสกุล .............สดแสงจันทร์...................... รหัสเอกสาร JD - RA - LA - 03
ฝ่ายพัฒนางานวิจัย ......................................................................งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน............................................................................ กิจกรรมหลัก การจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .............นางสาวกัญญาณัฐ ............. นามสกุล.....................จินพละ..................................................... ตาแหน่ง หัวงานฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
1. วัตถุประสงค์
1.1เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

5. งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
5.3 การจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

สัดส่วน
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ลงนาม ภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
(นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)
ตาแหน่ง หัวงานฝ่ายพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ
ผู้ควบคุม

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน .........45..... นาที/ ...........1........ ชั่วโมง/ ......................... วัน

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้อนุมัติ

89
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อ นางสาวภัทราภรณ์ นามสกุล สดแสงจันทร์ รหัสเอกสาร WI - JD - RA - LC – 02
งาน .............ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน............ กิจกรรมหลัก......การจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ นามสกุล จินพละ ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

แก้ไขครั้งที่ ...................................................... วันที่แก้ไข ..................... วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อทาให้ทราบว่ามีทรัพยากรอะไรและจานวนเท่าใด
1.2 เพื่อง่ายต่อการใช้อ้างอิงและตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่
1.3 เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
2. ขอบเขตงาน
จัดทาฐานข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ลงรับรายการทรัพยากรสารสนเทศ
3.2 บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมสาเร็จรูป (Excel)
3.3 สืบค้น และสรุปรายงานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เสนอต่อผู้บริหาร
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 ภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
(นางสาวสภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์)

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้จัดทา

ผู้ควบคุม

ผู้อนุมัติ

บันทึกข้ อมูลลงโปรแกรมสําเร็ จรู ป(Excel)

สื บค้ น/สรุปรายงานข้ อมูลทรั พยากร
สารสนเทศ เสนอต่อผู้บริ หาร

2

3

หมายเหตุ

ลงรั บรายการทรั พยากรสารสนเทศ

กิ จกรรมรอง

การปฎิบัติงานทัวไป

1

ขันตอน

เริมต้ น / สินสุด

สรุปรายงานข้ อมูลทรั พยากร
สารสนเทศ/เสนอผู้บริ หาร

บันทึกข้ อมูลของทรั พยากร
สารสนเทศแต่ละรายการ
อย่างละเอียด ลงใน Excel

ข้ อมูลต้ องตรงกัน

ได้ รับทรัพยากรสารสนเทศ
ทําการลงรับ

เริ มต้ น

จนท.ฝ่ ายพัฒนางานวิจัย

การตัด สินใจ

YES

ลงนามเอกสาร
จัดเก็บรายงานผล

ผูควบคุม ........กัญญาณัฐ จินพละ...........

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

(ตําแหนง หัวหนาฝายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ)

(ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)

1

ชม.

เวลา

วันที่

ตําแหนง

ผูอนุมัติ

45 1

30

15

นาที

จุด เชือมโยง

สายงานหลัก

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)

รายงานข้ อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

-

......./...../.......

หัวหนาสํานักงานคณบดี

ความถูกต้ องของรายงานข้ อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ

ร้ อยละ 100

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานขอมูลทรัพยากร
สารสนเทศ

รอยละ 100

ฐานข้ อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ร้ อยละ 100

ลงข้ อมูลของทรั พยากรสารสนเทศ รายการทรัพยากรสารสนเทศ
แต่ละรายการอย่างรายละเอียด

ร้ อยละ 100

เปาหมาย

สายงานไปและกลับ

ใบลงรั บรายการทรัพยากรสารสนเทศ ลงข้ อมูลของทรั พยากรสารสนเทศ รายการทรัพยากรสารสนเทศ
แต่ละรายการอย่างรายละเอียด

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

....นางรวินันท พระยานอย....

วัน

การสือสาร

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ...........วัน......1....... ชั่วโมง.......45.......นาที

จนท./สาขาวิ ขา/อาจารย์

ผูจัดทํา ............ภัทราภรณ สดแสงจันทร.................

ออกเลข

ธุรการ

QM-xx-yy

คู่ม ือปฏิบัตงิ าน

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ลงนามเอกสาร

ตรวจสอบ

NO

คณบดี

Work Intrucion

WI-xx-yy

กิจกรรมหลัก …การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ....

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์ )

แบบฟอร์ม

FM-xx-yy

งาน…ศูนยเรียนรูชุมชน....

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ฝาย....พัฒนางานวิจัย........

คูมือการปฏิบ ัติงาน Work Instructions (WI)

i.j.k

ฐานขอมูลทรัพยากร
สารสนเทศ

ฐานข้ อมูลทรัพยากร
สารสนเทศถูกต้ องครบถ้ วน

รายการลงรับทรัพยากร
สารสนเทศ ใน Excel

รายการลงรับทรัพยากร
สารสนเทศ

ผลลัพธ

หมายเลขดัช นีวัด

91

5. งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
5.4 การรับสมัคสมาชิกศูนย์การเรียนรู้

92

93

94

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การรับสมัครสมาชิกศูนย์การเรียนรู้
ชื่อ นางสาวภัทราภรณ์ นามสกุล สดแสงจันทร์ รหัสเอกสาร WI - JD - RA - LC - 04
งาน .............ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน............ กิจกรรมหลัก......การรับสมัครสมาชิกศูนย์การเรียนรู้……………………………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ นามสกุล จินพละ ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

แก้ไขครั้งที่ ...................................... วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ..........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
1.2 เพื่อให้การเข้าใช้บริการศูนย์เรียนรู้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
1.3 เพื่อใช้ข้อมูลของสมาชิกมาจัดทาสถิติและสรุปรายงานต่อผู้บริหาร
2. ขอบเขตงาน
บุคคลผู้ที่ต้องการเข้าใช้บริการศูนย์เรียนรู้
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก เช่น การติดประกาศโฆษณาตามที่ต่างๆ การทาบันทึกเวียนผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา
3.2 จัดทาใบสมัครและบัตรสมาชิก
3.3 รับสมัครสมาชิก
3.4 บันทึกข้อมูลสมาชิกลงโปรแกรมสาเร็จรูป (Excel)
3.5 สรุปจานวนข้อมูลสมาชิกเสนอผู้บริหาร
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ....50.... นาที/ ......2...... ชั่วโมง/ ....-..... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ............... แบบฟอร์ม
ลงนาม ภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
(นางสาวสภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์)

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้จัดทา

ผู้ควบคุม

ผู้อนุมัติ

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิก

จัดทาใบสมัครและบัตรสมาชิก

รับสมัครสมาชิก

บันทึกข้ อมูลสมาชิกลงโปรแกรมสาเร็ จรูป
(Excel)

2

3

4

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

1

ขันตอน
้

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

บันทึกข้ อมูลสมาชิกตามใบ
สมัคร ลงในโปรแกรม
สาเร็ จรูป Excel

รับสมัครสมาชิก ผู้สมัครกรอก
ข้ อมูลในใบสมัครและแนบ
เอกสาร พร้ อมรับบัตรสมาชิก

จัดทาใบสมัคร
สมาชิกศูนย์ฯ และ
บัตรสมาชิก

ทาบันทึกข้ อความแจ้ ง
เวียนผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา

จัดพิมพ์ประกาศและติด
ประกาศหน้ าคณะ หน้ า
ศูนย์การเรี ยนรู้ และตาม
อาคารเรี ยน

เริ่มต้ น

จนท.ฝ่ ายพัฒนางานวิจยั

การตัดสินใจ

ลงนามเอกสาร

ตรวจสอบ

NO

Work Intrucion

รับทราบ/ให้
ความเห็น

คณบดี

ออกเลข

ธุรการ

คู่มือปฏิบตั ิงาน

รับทราบ

จนท./สาขาวิขา/อาจารย์

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก …การรับสมัครสมาชิกศูนย์การเรียนรู.้ ...
WI-xx-yy

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์ )

แบบฟอร์ ม

YES

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

งาน…ศูนย์เรียนรูช้ ุมชน....

FM-xx-yy

ฝ่าย....พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ........

คู่มือการปฏิบัตงิ าน Work Instructions (WI)

30

15

นาที

จุดเชื่อมโยง

1

1

ชม.

เวลา
วัน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานหลัก

แบบฟอร์ มเก็บข้ อมูล (Excel)

-

แบบฟอร์ มใบสมัครสมาชิกศูนย์การ
เรียนรู้ และบัตรสมาชิก

-

การสื่อสาร

ข้ อมูลทีบ่ นั ทึกต้ องถูกต้ องตรงกัน
กับในใบสมัคร

ร้ อยละ 100

รายชื่อสมาชิกและจานวนสมาชิก ร้ อยละ 100

ผู้สมัครกรอกข้ อมูลในใบสมัคร
รายชื่อสมาชิก
แนบเอกสาร และได้ รับบัตรสมาชิก

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เป้าหมาย

สายงานไปและกลับ

ประกาศประชาสัมพันธ์ การรับ
สมัครสมาชิก

ตัวชี้วัด (kpi)

แบบฟอร์ มทีไ่ ด้ มาตรฐาน สามารถ ใบสมัครและบัตรสมาชิก
เก็บข้ อมูลผู้สมัครได้ ครบถ้ วนตรง
ตามจุดประสงค์

ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบตั ิงาน/หน่วย/ ครัง้ ...........วัน......2....... ชั่วโมง.......50.......นาที
i.j.k

รายชื่อสมาชิกและจานวน
สมาชิก

รายชื่อสมาชิก

ใบสมัครและบัตรสมาชิก

ประกาศประชาสัมพันธ์
การรับสมัครสมาชิก

ผลลัพธ์

หมายเลขดัชนีวดั
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หมายเหตุ

5

ขันตอน
้

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ

การตัดสินใจ

สรุปจานวนสมาชิก รายงาน
ต่อผู้บริหาร

จนท.ฝ่ ายพัฒนางานวิจยั

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

สรุปจานวนข้ อมูลสมาชิกเสนอผู้บริ หาร

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

YES

Work Intrucion

ลงนามเอกสาร

คณบดี

(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ)

ผู้ควบคุม นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ

(ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ออกเลข

ธุรการ

คู่มือปฏิบตั ิงาน

จัดเก็บรายงานผล

จนท./สาขาวิขา/อาจารย์

QM-xx-yy

กิจกรรมหลัก …การรับสมัครสมาชิกศูนย์การเรียนรู.้ ...
WI-xx-yy

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์ )

แบบฟอร์ ม

ผู้จัดทา น.ส.ภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์

ลงนามเอกสาร

ตรวจสอบ

NO

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

งาน…ศูนย์เรียนรูช้ ุมชน....

FM-xx-yy

ฝ่าย....พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ........

คู่มือการปฏิบัตงิ าน Work Instructions (WI)

1

ชม.

เวลา
-

สายงานหลัก

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

นางรวินันท์ พระยาน้อย

วัน

การสื่อสาร

........./.............../.............

หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

50 2

นาที

จุดเชื่อมโยง

ความถูกต้ องของจานวนสมาชิก
ศูนย์ฯทีไ่ ด้ รับสมัคร

จุดควบคุม (control item)

สายงานย้ อนกลับ

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบตั ิงาน/หน่วย/ ครัง้ ...........วัน......2....... ชั่วโมง.......50.......นาที

ตัวชี้วัด (KQI)
สรุปจานวนข้อมูลสมาชิก
และจานวนสมาชิก

สรุปจานวนข้ อมูลสมาชิกและ
จานวนสมาชิก

ตัวชี้วัด (kpi)

ร้อยละ 100

ร้ อยละ 100

เป้าหมาย

สายงานไปและกลับ

i.j.k

สมาชิกศูนย์ และ
จานวนสมาชิก

รายงานสรุปจานวนข้ อมูล
สมาชิกและจานวนสมาชิก

ผลลัพธ์

หมายเลขดัชนีวดั
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5. งานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
5.5. งานจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ

97

98

99

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อ นางสาวภัทราภรณ์ นามสกุล สดแสงจันทร์ รหัสเอกสาร WI - JD - RA - LC - 05
งาน .............ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน............ กิจกรรมหลัก......การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ……………………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ นามสกุล จินพละ ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

แก้ไขครั้งที่ ...................................... วันที่แก้ไข ................... วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดระเบียบทรัพยากรสารสนเทศในศูนย์การเรียนรู้ จัดหมวดหมู่
1.2 เพื่อจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมให้บริการ
1.3 เพื่อง่ายต่อการสืบค้น
2. ขอบเขตงาน
ทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในศูนย์การเรียนรู้และที่จะได้เพิ่มเติมในอนาคต
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อนาไปคัดแยกให้ถูกหมวดหมู่
3.2 คัดแยกทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับ แบ่งตามประเภทต่างๆ เช่น หนังสือเรียน วารสาร หนังสือทั่วไป เป็นต้น
3.3 วิเคราะห์ทรัพยากรที่คัดแยกแล้วเพื่อหาเลขหมวดหมู่ในการเรียกชื่อหนังสือตามระบบดิวอี้
3.4 นาข้อมูลมาพิมพ์ลงฐานข้อมูล เพื่อสะดวกในการจัดเก็บ ค้นหา และเพื่อเป็นฐานข้อมูลหนังสือของศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน
3.5 ทาสติ๊กเกอร์เลขทะเบียนหนังสือ เพื่อติดสันหนังสือ และติดสติ๊กเกอร์ใสทับอีกชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอักษรหลุด
3.6 ประทับตราทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมกรอกข้อมูลในหน้าแรก หน้าลับ และหน้าหลัง เพื่อแสดงความเป็น
เจ้าของ และป้องกันการสูญหาย เพื่อให้นากลับมาส่งคืน
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ....30.... นาที/ ......4...... ชั่วโมง/ ....-..... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
(นางสาวสภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์)

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้จัดทา

ผู้ควบคุม

ผู้อนุมัติ

คัดแยกทรัพยากรสารสนเทศทีได้ รับ

วิเคราะห์เลขหมวดหมู่ในการเรี ยกชือ
หนังสือตามระบบดิวอี

นําข้ อมูลมาพิมพ์ลงฐานข้ อมูล

ทําสติกเกอร์ เลขทะเบียนหนังสือ

ประทับตราทรัพยากรสารสนเทศ

2

3

4

5

6

หมายเหตุ

วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิ งานทัวไป

1

ขันตอน

เริ มต้ น / สินสุด

ทรัพยากรสารสนเทศ

ประทับตราพร้ อมกรอกข้ อมูลใน
หน้ าแรก หน้ าลับ และหน้ าหลัง
เพือแสดงความเป็ นเจ้ าของ และ
ป้ องกันการสูญหาย เพือให้ นํา
กลับมาส่งคืน

เมือได้ เลขหมวดหมู่แล้ ว ทํา
สติกเกอร์เพือติดสันหนังสือ ติด
สติกเกอร์ใส่เพือป้ องกันไม่ให้
สติกเกอร์ทตัี งอักษรหลุด ติดสัน
หนังสือให้ เรียบร้ อย

เมือวิเคราะห์แล้ ว นําข้อมูลมา
พิมพ์เพือสะดวกในการจัดเก็บ
ค้ นหา และเพือเป็ นฐานข้ อมูล
หนังสือของศูนย์เรียนรู้ชมุ ชน

นําทรัพยากรทีคัดแยกแล้ ว
มาวิเคราะห์ออกเลข
หมวดหมู่ในการเรียกชือ
หนังสือตามระบบดิวอี

คัดแยกทรัพยากรทีได้ รับ
แบ่งตามประเภทต่างๆ เช่น
หนังสือเรียน วารสาร
หนังสือทัวไป เป็ นต้ น

วิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศเพือนําไปคัด
แยกให้ ถกู หมวดหมู่

เริ มต้ น

จนท.ฝ่ ายพัฒนางานวิจยั

การตัดสินใจ

งาน…ศูนยเรียนรูชุมชน....

คณบดี

ธุรการ

คู่มือปฏิ บตั ิ งาน

ผูควบคุม ........กัญญาณัฐ จินพละ...........

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

(ตําแหนง หัวหนาฝายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ)

(ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

2

2

ชม.

เวลา

วันที่

ตําแหนง

ผูอนุมัติ

30 4

5

10

10

5

นาที

จุดเชือมโยง

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานหลัก

-

-

แบบฟอร์มลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ (Excel)

-

-

-

......./...../.......

หัวหนาสํานักงานคณบดี

....นางรวินันท พระยานอย....

วัน

การสือสาร

สายงานย้ อนกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)

เปาหมาย

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

ตัวชี้วัด (KQI)
ทรัพยากรสารสนเทศพรอม
ใหบริการ

ประทับตราบริเวณขอบหนังสือและ ทรัพยากรสารสนเทศพร้ อม
หน้ าปกในหน้ าและหลัง
ให้ บริการ

รอยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

รายการทรัพยากรสารสนเทศใน ร้ อยละ 100
ฐานข้ อมูล

รายการทรัพยากรสารสนเทศ

รายการทรัพยากรสารสนเทศ

รายการทรัพยากรสารสนเทศ

สายงานไปและกลับ

พิมพ์เลขหมวดหมู่ลงบนกระดาษ สติกเกอร์เลขทะเบียนหนังสือ
สติกเกอร์สีขาว ติดทับด้ วย
พลาสติกใส บริเวณสันหนังสือห่าง
จากขอบหนังสือประมาณ 1 นิว

ฐานข้ อมูลแบ่งตามประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศให้ ถกู ต้ อง

แยกหมวดหมู่ตามระบบทศนิยม
ของดิวอี และวิเคราะห์เลขผู้ตาม
คู่มือสําเร็จรูปให้ ถกู ต้ อง

แยกหมวดหมู่ตามระบบทศนิยม
ของดิวอีให้ ถกู ต้ อง

แยกหมวดหมู่ตามระบบทศนิยม
ของดิวอีให้ ถกู ต้ อง

จุดควบคุม (control item)

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ...........วัน......4....... ชั่วโมง.......30.......นาที

จนท./สาขาวิขา/อาจารย์

QM-xx-yy

ผูจัดทํา ............ภัทราภรณ สดแสงจันทร.................

Work Intrucion

WI-xx-yy

กิจกรรมหลัก …การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ....

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์)

แบบฟอร์ ม

FM-xx-yy

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

ฝาย....พัฒนางานวิจัย........

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

i.j.k

ทรัพยากรสารสนเทศ
พรอมใหบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศพร้ อม
ให้ บริการ

สติกเกอร์เลขทะเบียน
หนังสือ

รายการทรัพยากร
สารสนเทศในฐานข้ อมูล

รายการทรัพยากร
สารสนเทศ

รายการทรัพยากร
สารสนเทศ

รายการทรัพยากร
สารสนเทศ

ผลลัพธ

หมายเลขดัชนี วัด

100

5. งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
5.6 การจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

101

102

103

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อนางสาวภัทราภรณ์ นามสกุลสดแสงจันทร์ รหัสเอกสาร WI - JD - RA - LC - 06
งาน .............ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน............ กิจกรรมหลัก............การจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ
..........................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ นามสกุล จินพละ ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

แก้ไขครั้งที่ ................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อง่ายต่อการสืบค้น
1.2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ขอบเขตงาน
ทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในศูนย์การเรียนรู้และที่จะได้เพิ่มเติมในอนาคต
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 คัดแยกทรัพยากรสารสนเทศตามหมวดหมู่
3.2 จัดเรียง และจัดเก็บตามหมวดหมู่
4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น จานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ....15.... นาที/ ......-...... ชัว่ โมง/ ....-..... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
(นางสาวสภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์)

ลงนาม กัญญาณัฐ จินพละ
(นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ)

ลงนาม รวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้จัดทา

ผู้ควบคุม

ผู้อนุมัติ

คัดแยกทรัพยากรสารสนเทศตามหมวดหมู่

จัดเรี ยง/จัดเก็บตามหมวดหมู่

1

2

หมายเหตุ

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิ งานทัวไป

ขันตอน

เริ มต้ น / สินสุด

ทรัพยากรสารสนเทศ

จัดเรียง/จัดเก็บตาม
หมวดหมู่

คัดแยกทรัพยากร
สารสนเทศตามหมวดหมู่

เริ มต้ น

จนท.ฝ่ ายพัฒนางานวิจยั

การตัดสินใจ

(ตําแหนง หัวหนาฝายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ)

(ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)
ผูควบคุม ........กัญญาณัฐ จินพละ...........

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

ชม.

เวลา

วันที่

ตําแหนง

ผูอนุมัติ

15 3

10

5

นาที

จุดเชือมโยง

-

-

สายงานหลัก

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

......./...../.......

หัวหนาสํานักงานคณบดี

....นางรวินันท พระยานอย....

วัน

การสือสาร

สายงานย้ อนกลับ

รายการทรัพยากรสารสนเทศเป็ น
หมวดหมู่อย่างถูกต้ อง

แยกหมวดหมู่ตามระบบทศนิยม
ของดิวอีให้ ถกู ต้ อง

จุดควบคุม (control item)

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ...........วัน......3....... ชั่วโมง.......15.......นาที

จนท./สาขาวิขา/อาจารย์

ผูจัดทํา ............ภัทราภรณ สดแสงจันทร.................

ธุรการ

คู่มือปฏิ บตั ิ งาน

QM-xx-yy

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

คณบดี

Work Intrucion

WI-xx-yy

กิจกรรมหลัก …การจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ....

รายละเอียด (งานทีสัมพันธ์)

แบบฟอร์ ม

FM-xx-yy

งาน…ศูนยเรียนรูชุมชน....

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

ฝาย....พัฒนางานวิจัย........

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ตัวชี้วัด (kpi)

ตัวชี้วัด (KQI)
ทรัพยากรสารสนเทศพรอม
ใหบริการ

รายการทรัพยากรสารสนเทศ
เป็ นหมวดหมู่

รายการทรัพยากรสารสนเทศ

รอยละ 100

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เปาหมาย

สายงานไปและกลับ

i.j.k

ทรัพยากรสารสนเทศ
พรอมใหบริการ

รายการทรัพยากร
สารสนเทศเป็ นหมวดหมู่

รายการทรัพยากร
สารสนเทศ

ผลลัพธ

หมายเลขดัชนี วัด

104

105

ภาคผนวก
ก. แบบฟอร์ม

1.แบบฟอร์มใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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2.แบบฟอร์มสรุปภาระงานJob 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

ชื่อ - สกุล

1. ฝ่าย.................................
1
2
3
4
5
6
รวมภาระงาน
2. ฝ่าย.................................
1
2
3
รวมภาระงาน
3. ฝ่าย.................................
1
2
3
รวมภาระงาน
รวมภาระงานทั้งหมด
สรุป ภาระงานทั้งหมดคน
จะได้กรอบอัตรากาลัง =คน
หมายเหตุ : 1 อัตรา = 230 วัน / ปี

ลงชื่อ(ตัวบรรจง) .............................................................
ผู้อานวยการ

ระยะเวลาที่ใช้ (ปี)
นาที ชั่วโมง วัน

หน่วยงาน

ตาแหน่ง

ระดับ

บุคลากรที่พึง
มี

บุคลากรในปัจจุบัน
พนักงาน พนักงาน พนักงาน
ข้าราชการ ประจา
ชั่วคราว
ราชการ
ลูกจ้างประจา

รวม

เพิ่ม

ลด

2559 2560 2561 2562

เพิ่มในปี

ตาแหน่งเพิ่มใหม่ 2559-2562

4. ตารางสรุปการกาหนดกรอบอัตรากาลังและตาแหน่งเพิ่มใหม่ ประจาปีงบประมาณ ……………………….
หน่วยงาน ……………………………………………………………………………
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ข. คณะผู้จัดทา
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คณะผู้จัดทา
ภาระงานฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
1
2
3

นางสาวกัญญณัฐ จินพละ
นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงธนู
นางสาวพัทธนันท์ กฤษณะกาฬ

4

นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์

ขอขอบคุณ
คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และหัวหน้าสานักงานที่ให้การสนับสนุนในการทา
เล่มภาระงาน ฝ่ายงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
ณ ที่นี้

