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สารจากคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มุงสูก าร
เปนองคกรนวัตกรรมชั้นนําที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ เนนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และตอบสนองความตองการ
ของสังคม เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสูมาตรฐานสากล โดยพัฒนาองคกรใหมีกระบวนการทํางาน
และผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียงิ่ ขึ้น
ดังนั้นการจัดทําคูมือกรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลัง การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยกําหนด
โครงสรางตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบใหมีความชัดเจน เพื่อวิเคราะหกรอบอัตรากําลังของหนวยงาน และมี
ความสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ขอให ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งได ศึ ก ษา และนํ า ไปเป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพตอไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
17 พฤษภาคม 2559

ข

คํานํา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และคุณธรรม
สนองตอบความตองการของสังคม วิจัยและสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและสังคม
อยางยั่งยืน ใหบริการวิชาการและการสรางเครือขาย ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการที่
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม พัฒนาองคความรูสูการทํานุบํารุงและสงเสริมปญญาทองถิ่น
สรางรายไดจากนวัตกรรมการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยจะสามารถดําเนินภารกิจตามบทบาทหนาที่ดังกลาวให
บรรลุผลไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จําเปนตองมีระบบการจัดการที่ดีอาศัยการมีสวนรวม และการไดรับ
ความรวมมือรวมใจจากทีมงานของผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกฝายทุกระดับของมหาวิทยาลัย
การจัดการทรัพยากรบุคคลจึงเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดในการพัฒนาองคการการดําเนินการของ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในดานตางๆ จะดําเนินการไปไดดวยดีก็ตองอาศัยกําลังคนที่มีคุณภาพ ทั้งนี้
สัดส วนของบุคลากรสายวิ ชาการและสายสนั บสนุนวิชาการที่เพียงพอตอการใหบริการแกนักศึกษา ถือเปน
เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ ช ว ยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของท อ งถิ่ น และ
ประเทศชาติ หากผูสอนมีเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาจะทําใหประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอน และ
การปฏิบัติภารกิจอื่นไดอยางไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ภารกิจของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จะประสบ
ผลสํ า เร็ จ ตามความมุ ง หมายของรั ฐ และพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 ก็ ต อ เมื่ อ วิ ท ยาลั ย
นวัตกรรมและการจัดการ มีกําลังคนที่มีประสิทธิภาพและในจํานวนที่เพียงพอเหมาะสม
การจัดทําคูมือกรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลัง จึงเปนประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล โดยกําหนดโครงสรางตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อวิเคราะหกรอบอัตรากําลังของหนวยงาน ในการ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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สวนที่ 1
ประวัติ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ประวัติความเปนมาของหนวยงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยูเลขที่ 1 ถนนอูทองนอก แขวง
วชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10300 อาคารเหมวดีพิทักษ (อาคาร 37 ฝงที่ติดกับอาคารกีฬา
และสุขภาพ)ชั้น1-4 โทรศัพท02-1601182-90,โทรสาร02-1601184 เว็บไซตwww.cim.ssru.ac.th
ประวัติความเปนมาโดยยอ
วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การ ได จั ด ตั้ ง เป น ครั้ ง แรกเมื่ อ พ.ศ. 2540 ภายใต ชื่ อ “โครงการ
จัดการศึกษาบุคลากรประจําการสําหรับนักบริหาร” และในป พ.ศ. 2542 เปลี่ยน “โครงการจัดการศึกษาสําหรับ
นั ก บริ ห าร”
โดยมี ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ช ว งโชติ พั น ธุ เ วช รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการขณะนั้ น
เปนหัวหนาโครงการตอเนื่อง
การดํ า เนิ น งานเริ่ ม ต น จาก ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ปรางศรี พาณิ ช ยกุ ล อธิ ก ารบดี ใ นขณะนั้ น
ไดตกลงรวมมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการจัดการศึกษา
สําหรับ นักธุ รกิจ ผูประกอบการและผูบริหารที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนักธุรกิจ นักการเมือง ดารา
นักแสดง และผูประกอบการที่มีกิจการของตัวเองหรือมีหนาที่การงานระดับผูบริหาร ในระยะแรกไดเปดสอน
2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ กับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต โครงการนี้ไดรับความสําเร็จอยางดียิ่ง มีนักธุรกิจและนักการเมืองเขามาศึกษาและสําเร็จการศึกษาออกไป
มีบทบาทสําคัญในทางธุรกิจและการเมืองระดับชาติมากมายหลายทาน เชน สว. สส. สจ. อบต. ศาล หอการคา
เจาของธุรกิจที่มีชื่อเสียง อาทิ บริษัท แปงมันและหมี่ชอเฮ็งแวนท็อปเจริญ แมงปอง ตรีอรรถบูรณ อําพลฟูด
ยนตรกิจ สยามกลการ เกาะชางซีวิวรีสอรท และ ECC เปนตน หลายคนไดสําเร็จการศึกษาและไดนําความรูไปตอ
ยอดธุรกิจของตนเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ตลอดจนไปศึกษาตอระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนํา
หลายแหง อีกทั้งยังไดทําความรวมมือและใหทุนพนักงานบริษัทของตนไดเขามาศึกษาในเวลาตอมา นอกจากนี้ยัง
ไดทําความรวมมือกับหนวยงานตางๆ อาทิ บริษัท MK Restaurant และ แวนท็อปเจริญ จํากัด เพื่อจัดการศึกษา
และพัฒนาบุคลากรของบริษัทและหนวยงานเพื่อเตรียมเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับตน กลางและสูง ในสาขาที่มี
อยูทั่วประเทศ
ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2548 โครงการไดขยายหลักสูตรและสาขาวิชาเพิ่มขึ้น จึงไดปรับเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาลัย
การจัดการ” โดยมี ผูชวยศาสตราจารยวิเชียร ศรีพระจันทร เปนผูอํานวยการคนแรก
ตอมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ.
2551 ได พิ จ ารณาให เ ปลี่ ย นชื่ อ วิ ท ยาลั ย การจั ด การ เป น “วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การ
(College of Innovation and Management)” และดําเนินกิจกรรมมาจนถึงปจจุบัน
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ปจจุบันวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีสํานักงานตั้งอยูที่ อาคาร 37 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มีผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษดา กรุดทอง เปนคณบดี เปดการเรียนการสอนดานบริหารธุรกิจและ
บริหารรัฐกิจ ระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทั้งสิ้นประมาณ 15 หลักสูตร การจัดการศึกษาการเรียนการสอนทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ โดยจัดใหมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน
มาก เชน บริษัท เซ็นทรัลรีเทล การรถไฟแหงประเทศไทย กองทัพบก สภาอุตสาหกรรม บริษัทซีพี และบริษัท
MK เปนตน
ป จ จุ บั น มี ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไปแล ว จํ า นวนมากกว า 3,500 คน จํ า แนกเป น ภาคปกติ 250 คน
และนักศึกษาโครงการ VIP ภาคพิเศษ จํานวน 1,000 คน และนักศึกษาในโครงการความรวมมือทั้งในกรุงเทพ
และ ในหนวยการจัดการศึกษาตางจังหวัด 2,300 คน
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายและวัตถุประสงค
ปรัชญา(Philosophy)
ทรงปญญา ศรัทธาธรรม นําสังคม
วิสัยทัศน(Vision)
เรามุงสูการเปนองคกรที่มีแบบอยางเปนเลิศดานการบริหารจัดการองคกรดวยนวัตกรรม
1. ปรัชญา (Philosophy)
ทรงปญญา ศรัทธาธรรม นําสังคม (Wisdom, Faith, Social Leadership)
2. วิสัยทัศน (Vision)
มุงสูการเปนองคกรนวัตกรรมชั้นนําที่มีความเปนเลิศดานนวัตกรรมองคกร
3 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสนองตอความตองการของสังคม
2. วิจัยและสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและสังคมอยางยั่งยืน
3. ใหบริการวิชาการและการสรางเครือขาย ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
4. พั ฒ นาองค ค วามรู สู ก ารทํ า นุ บํ า รุ ง และส ง เสริ ม ป ญ ญาท อ งถิ่ น สร า งรายได จ ากนวั ต กรรม
การบริหารจัดการ
4 ปณิธาน (Motto)
มีภูมิปญญา ภูมิธรรม ภาวะผูนํา พัฒนาสังคม
5 วัตถุประสงค(Objective)
1) จั ด การเรี ย นการสอนอย า งมี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู อย า งสร า งสรรค คู คุ ณ ธรรมและนํ า สั ง คม
ที่ตอบสนองกับความตองการของทองถิ่นและสังคมสูสากล
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2) จัดการศึ ก ษาที่ หลากหลาย ยื ดหยุน เนนผูเรียนใหส รางสรรคนวัตกรรมและเรียนรูตลอดชีวิต
ทั้งในระบบและนอกระบบ
3) วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การให มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ สร า งความเข ม แข็ ง ให แ ก ชุ ม ชน
และสังคมอยางยั่งยืน
4) ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแกชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพ
5) สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน
6) มี ก ารบริ ห ารจั ด การรายได แ ละทรั พ ย สิ น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และคุ ม ค า ต อ องค ก รมากขึ้ น
จากการหารายไดเปนของตนเองประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 “บริหาร” ความเขมแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 “วิจัย” การริเริ่ม สรางสรรค นวัตกรรมและการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 “เครือขาย” การสรางเครือขาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 “ประชาสัมพันธ” การพัฒนาภาพลักษณขององคกร และสงเสริมการ
ประชาสัมพันธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 “กาวไกล” การยกระดับการศึกษาสูมาตรฐาน กาวไกลสูอาเซียน
และสากล
เปาหมายและวัตถุประสงควัตถุประสงค
เพื่อใหพันธกิจของวิทยาลัยเกิดความชัดเจนตามนโยบายมหาวิทยาลัย และสามารถถายทอด
สูการปฏิบัติได จึงกําหนดวัตถุประสงค ไว 6 ประการ ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ มีความรู อยางสรางสรรค คูคุณธรรมและนําสังคม
ที่ตอบสนองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม สูสากล
2.
จัดการศึกษาที่หลากหลาย ยืดหยุน เนนผูเรียนใหส รางสรรคนวัตกรรมและเรียนรู
ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ
3. วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการใหมีคุณภาพ เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
และสังคมอยางยั่งยืน
4. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม แกชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพ
5. สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนสวนหนึ่งของการเรียนการ
สอน
6. มีการบริหารจัดการรายไดและทรัพยสินไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาตอองคกรมากขึ้น
จากการหารายไดเปนของตนเอง
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สวนที่ 2 โครงสรางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

2.1 โครงสรางบริหารของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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สวนที่ 2.2 โครงสรางภาระงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
คณบดี

รองคณบดีฝา ยบริหาร

รองคณบดีฝา ยวิชาการ

รองคณบดีฝา ยแผนงาน

รองคณบดีฝา ยวิจัย

รองคณบดีฝา ยกิจการ

และประกันคณภาพ

และบริการวิชาการ

นักศึกษา

หัวหนาสํานักงาน

1.ฝายบริหารงานทั่วไป

1.ฝายบริการการศึกษา

1.1 งานธุรการและสารบรรณ

1.1 งานบริหารงานทั่วไป

1.2 งานประชาสัมพันธ

1.2 งานฝกประสบการณวิชาชีพ /

1.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร

มาตรวิทยานิพนธ (บัณฑิต)

1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ

1.3 งานหลักสูตรและการสอน

1.5 งานบุคลากร

1.4 งานทะเบียนและประมวลผล

1.6 งานธุรการ
2.ฝายคลังและพัสดุ
2.1 นักวิชาการเงินและบัญชี
2.2 จนท.บริหารงานทั่วไป (บัญชี)
2 3 งานพัสด

ขอมูล
1.5 งานการรับเขาศึกษาตอ

1.ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
1.1 งานวิเคราะหแผนงาน/
งบประมาณ
1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล
ปฏิบัติราชการ
1.3 งานประกันคุณภาพ
1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ
1.5 งานบุคลากร

1.ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการ

1.ฝายกิจการนักศึกษาและ

วิชาการ

ศิลปวัฒนธรรม

1.1 งานผลิตผลงานวิจัย/เผยแพร
ผลงานวิจัย
1.2 งานบริการวิชาการแกสังคม

1.1 งานกิจการนักศึกษา
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สวนที่ 3
นิยามหรือคําจํากัดความ
1. คําบรรยายลักษณะงาน หรือ ใบพรรณนาหนาที่งาน (Job Description) JD
หมายถึง การระบุขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบงาน สามารถอธิบายขั้นตอน
step-by-step ของกิจกรรมหลัก อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมรองได ระบุระยะเวลาในการทํางานของแตละ
ขั้นตอนอยางละเอียด พรอมทั้งสามารถระบุตัวชี้วัดผลงานหลักได
2. กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI
หมายถึง การระบุงานที่ตนเองรับผิดชอบหรือมีหนาที่ทํา โดยนําหัวขอมาจาก JD กิจกรรมรอง มา
เขียน flow chart ใหเห็นรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติในเชิงลึกของตําแหนงงานประกอบดวย ขั้นตอน เวลา เพื่อให
ผูปฏิบัติงานสามารถเขาใจถึงภาระหนาที่ในตําแหนงงานของตนไดอยางถูกตอง
3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP
หมายถึง การทํางานในภาพรวมตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดของงานนั้น ๆ โดยใชอธิบายถึงงานหลักๆ ที่
นํามาจาก WI ซึ่งตองระบุวิธีการปฏิบัติงานใหเปนขั้นตอน step-by-step และ flow chart อยางละเอียดเพื่อใหเห็น
กระบวนการและความสัมพันธกับฝายอื่น ๆ รวมไปถึงเวลาในการทํางานทั้งหมดโดยการปฏิบัติตามมาตรฐาน
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สวนที่ 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลังของฝายบริหารงานทั่วไป
4.1 กรอบภาระงานของฝายบริหารงานทั่วไป
ภาระงานตามโครงสรางของฝายบริหารงานทั่วไป มีทั้งหมด 2 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนงบริหารงานทั่วไป
2. ตําแหนงเลขานุการ
ฝายบริหารงานทั่วไป มีทั้งหมด 8 งาน ประกอบด้ วย
1. งานธุรการและสารบรรณ มีทงั้ หมด 7 กิจกรรมหลัก
1.1
การลงทะเบียนรับเอกสารเขา-ออก/รับเรื่อง
1.2
การตรวจสอบเอกสาร
1.3
การราง-พิมพ โตตอบหนังสือ
1.4
การคนหา ติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ
1.5
การคัดแยกเอกสาร
1.6
การบริการจัดทําบัตรจอดรถ
1.7
การจัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ
2. งานประชาสัมพันธ มีทั้งหมด 7 กิจกรรมหลัก
2.1 การประกาศขาวสาร
2.2 การเขียนขาวประชาสัมพันธ
2.3 การประชาสัมพันธรับนักศึกษา ภายใน-ภายนอก
2.4 การถายรูปกิจกรรม
2.5 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
2.6 การตอบคําถามเบื้องตนผูมาติดตอ
2.7 การประชาสัมพันธบนเว็บไซต
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร มีทั้งหมด 11 กิจกรรมหลัก
3.1
3.2

การบริการการเรียนการสอน
การถายภาพ/วีดีโอ/ตัดตอ/กราฟฟก
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

การซอมบํารุงฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ
การติดตั้งอุปกรณใหม
การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต
การงานระบบเครือขาย
การเพิ่มขอมูลขาวสารเว็บไซต
การจัดการระบบวงจรปด
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธบนเว็บไซต
การควบคุมดูแลชางและผูรับเหมา

4. งานอาคาร/ยานพาหนะ มีทั้งหมด 8 กิจกรรมหลัก
4.1
การแจงซอมออนไลน
4.2
การจัดทําทะเบียนประวัติซอมบํารุง
4.3
ระบบวงจรปด
4.4
การควบคุมทะเบียนการใชรถ/งานตอทะเบียน พรบ.
4.5
การจัดทําสถิติซอมยานพาหนะ
4.6
การตรวจสอบการใชพลังงานเชื้อเพลิง
4.7
การตรวจสอบซอมบํารุง
4.8
การระบบรักษาความปลอดภัย
4.9
การตรวจสอบยานพาหนะ
5. งานบุคลากร มีทั้งหมด 10 กิจกรรมหลัก
5.1
การสรรหาบุคลากร
5.2
การตรวจสอบและบันทึกการลาไปราชการ
5.3
การประเมินการปฏิบัติงาน (ทดลองงาน)
5.4
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
5.5
การพัฒนาบุคลากร
5.6
การคนหาติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ
5.7
การจัดทําหนังสือรับรอง
5.8
การจัดทํากรอบอัตรากําลัง
5.9
งานทะเบียนประวัติ
5.10
จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
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6. งานการเงิน มีทั้งหมด 8 กิจกรรมหลัก
6.1
การจัดทําเงินเดือน
6.2
การจัดทําสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ
6.3
การตรวจสอบการคืนเงินยืม
6.4
การเบิกจายทั่วไป
6.5
การเบิกจายตอบแทนคาสอน เกิน 12 คาบ/ อาจารยพิเศษ
6.6
การเบิกจายคาตอบแทนลวงเวลา OT
6.7
การเบิกจายเงินตามโครงการ
6.8
การรับจายเช็ค/เงินสด
7. งานบัญชี มีทั้งหมด 4 กิจกรรมหลัก
7.1
การจัดทําบันทึกขอความ
7.2
การจัดทํางบกําไรขาดทุนของหนวยงานและสาขา ประจําเดือนและประจําภาคเรียน
7.3
การการจัดทํารายงานสถานภาพนักศึกษาของสาขาวิชา ประจําเดือน
7.4
การควบคุมการเบิกจายนอกระบบ ERP
8 งานพัสดุ มีทั้งหมด 10 กิจกรรมหลัก
8.1
การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา)
8.2
การควบคุมวัสดุ
8.3
การออกเลขครุภัณฑ
8.4
การจําหนายพัสดุ
8.5
การจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือประจําป
8.6
การขึ้นทะเบียนผูขาย
8.7
การจัดทําแผนจัดซื้อครุภัณฑประจําป
8.8
การจัดทําทะเบียนประวัติการซอมครุภัณฑ
8.9
การตรวจสอบสัญญาเชารถ/สัญญาจาง
8.10 การแจงซอมขอมูลออนไลน
ฝายเลขานุการ มีทงั้ หมด 1 งาน ประกอบด้ วย
1 งานเลขานุการ มีทั้งหมด 13 กิจกรรมหลัก
นําขอมมูลที่ไดมาตรวจสอบกับตารางนัดหมาย พรอมลงบันทึกเรื่อง วัน เวลา และ
1.1
สถานที่นัดหมายในปฏิทินใหชัดเจน
1.2
แจงกําหนดการนัดหมายใหผบู ริหารไดทราบเรื่อง วัน เวลาและสถานที่ ลวงหนา 3 วัน
1.3
ประสานงานกับผูมาติดตอเพื่อยืนยันนัดหมายอีกครั้ง
1.4
รับเรื่องจากหนวยงานผานระบบ E- Office นําเรื่องดังกลาวเรียนเสนอตอผูบริหาร
1.5
รับคําสั่งการจากผูบริหาร พรอมทั้งจดบันทึกสาระสําคัญเพื่อดําเนินการไดถูกตอง
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1.6
1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

ครบถวนตามคําสั่ง
รับเรื่องและประสานงานกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของในเรื่อง
ตางๆ
พิมพบันทึกขอความ / หนังสือราชการ พรอมตรวจทานความถูกตองเนื้อหาตอง
ครบถวน สมบูรณ ชัดเจน และตรงตามรูปแบบมาตรฐานงานสารบรรณและนําเสนอ
ผูบริหารลงนาม
ทําความเขาใจเนื้อหา พรอมทั้งตรวจทานความถูกตองของเนื้อหา พิสูจนอักษร ชื่อ
ตําแหนง และรูปแบบใหตรงตามมาตรฐานงานสารบรรณ
รับเอกสารทางราชการตางๆ เชน คําสั่ง เอกสารการประชุม เปนตน จากหนวยงานตนเรื่อง
วิเคราะหเอกสารที่ไดรับเพื่อคัดแยกเอกสารใหตรงตามหมวดหมูที่จัดทําไวนําเอกสาร
ดังกลาวเก็บเขาแฟมจัดตามหมวดหมู
ประสานงานดูแลความเรียบรอยระหวางการประชุม พรอมทั้งจดบันทึกสรุปประเด็น
สําคัญเพื่อรายงานการประชุม
ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารสําคัญ และประสานงานติดตอผูขอรับเอกสารใหมารับไป
ดําเนินการตอไป
คนหาขอมูลเพิม่ เติมเพื่อขยายความชัดเจนและความถูกตองครบถวนของการจัดทํา
เอกสาร

4.2 กรอบอัตรากําลังของฝายบริหารงานทั่วไป
4.2.1 สรุปกรอบอัตรากําลังของฝายบริหารงานทั่วไป
หนวยงาน ...........ฝายบริหารงานทั่วไป..............
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ระยะเวลาที่ใช (ป)
นาที ชั่วโมง

วัน

1. ตําแหนงบริหารงานทั่วไป
1

นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร

40

20

201

2

นายตรีวนัส กอนทองคํา

0

4

308

3

นายชอม สุกปลั่ง

12

0

368

4

นายสมคิด ปดสาคํา

42

6

265

11

5

นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร

112

35

333

6

นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต

29

1

203

7

นางสาวกนกศรี อูไทย

15

3

237

8

นายจารึก รูปบุญ

5

0

258

175

35

2173

11

5

2116

วาที่รอยตรีหญิงบุญญาดา พาหาสิงห

20

3

230

เวลารวม

20

3

230

รวมภาระงาน

31

8

2346

รวมภาระงานทั้งหมด

31

1

2347

เวลารวม
รวมภาระงาน
2. ตําแหนงเลขานุการ
1

1. ภาระงานที่คํานวณไดทั้งหมด 2347/230 = 10.20 คน เปนเทากับ 10 คน
2. จํานวนบุคลากรที่มีอยูปจจุบัน ทั้งหมด 8 คน
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4.2.2 ตารางสรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหม ประจําปงบประมาณ 2559 – 2562
หนวยงาน ฝายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บุคลากรในปจจุบนั

หนวยงาน

ตําแหนง

ระดับ

บุคลากร
พนักงาน พนักงาน
ที่พงึ มี ขาราชการ ประจํา ชั่วคราว

พนักงาน
ราชการ

ตําแหนงเพิ่มใหม 2559-2562
ลูกจางประจํา

รวม

เพิ่ม

ลด

เพิ่มในป
2559 2560 2561 2562

ฝายบริหารงาน
ทั่วไป
1. บริหารงาน
ทั่วไป

2. เลขานุการ

งานธุรการและสารบรรณ/งาน
บุคลากร
งานประชาสัมพันธ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
งานอาคาร/ยานพาหนะ
นักวิชาการเงินและบัญชี (การเงิน)
จนท.บริหารงานทั่วไป (บัญชี)
งานพัสดุ
งานเลขานุการ/งานธุรการ

รวม
จํานวนบุคลากรที่มีอยูปจจุบนั ทั้งหมด 8 คน

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

1

1

1
1
1
1
1

1

1
1

2

2

6

2
1
2
1
1
1
1
1

1

10

2

1

1

1

1

1

12

สรุปกรอบอัตรากําลัง 10-8 = ขาดคน 2 คน
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4.3 สรุปภาระงานของบุคลากร ตามฝายบริหารงานทั่วไป
ตําแหนงงานธุรการ
1) สรุปภาระงานของนางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร งานธุรการและสารบรรณ

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ .................นางสาวสุภาพ....................... นามสกุล .................พฤฒิสาริการ...........................................
ฝาย ....................บริหารงานทั่วไป.........................ตําแหนง .............งานธุรการและสารบรรณ...................
หนวยงาน .......................................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ..........................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. งาน ....................ธุรการและสารบรรณ........................
1.1 กิจกรรมหลัก ...............การลงทะเบียนรับเอกสารเขา-ออก/รับเรื่อง................................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....-... นาที/ ...2.... ชั่วโมง/ ....33... วัน
1.2 กิจกรรมหลัก .......การตรวจสอบเอกสาร.....................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....-... นาที/ ...5... ชั่วโมง/ ....23... วัน
1.3 กิจกรรมหลัก .......การราง-พิมพ โตตอบหนังสือ...............................................................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....-... นาที/ ...3... ชั่วโมง/ ....20... วัน
1.4 กิจกรรมหลัก .......การคนหา ติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ.......................................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....-... นาที/ ...3... ชั่วโมง/ ....28... วัน
1.5 กิจกรรมหลัก ......... ........การคัดแยกเอกสาร....................................................................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....-... นาที/ ...-.... ชั่วโมง/ ....75... วัน
1.6 กิจกรรมหลัก .......การบริการจัดทําบัตรจอดรถ..................................................................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....-... นาที/ ...1... ชั่วโมง/ ....2... วัน
1.7 กิจกรรมหลัก ................การจัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ.............................................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....40.. นาที/ ...6.... ชั่วโมง/ ....18... วัน
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สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...40.. นาที/ ....6.... ชั่วโมง/ ....201... วัน

ตําแหนงงานประรชาสัมพันธ

2) สรุปภาระงานของนายตรีวนัส กอนทองคํา งานประชาสัมพันธ

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ นายตรีวนัส กอนทองคํา

ฝาย บริหารงานทั่วไป

หนวยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

งาน ประชาสัมพันธ

มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. งานประชาสัมพันธ
1.1 กิจกรรมหลัก การประกาศขาวสาร
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน - นาที/ - ชั่วโมง/ 40 วัน
1.2 กิจกรรมหลัก การเขียนขาวประชาสัมพันธ
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน - นาที/ 5 ชั่วโมง/ 53 วัน
1.3 กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธรับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน นาที/ 1 ชั่วโมง/ 1 วัน
1.4 กิจกรรมหลัก การถายรูปกิจกรรม
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน - นาที/ 6 ชั่วโมง/ 22 วัน
1.5 กิจกรรมหลัก การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน - นาที/ 5 ชั่วโมง/ 68 วัน
1.6 กิจกรรมหลัก การตอบคําถามเบื้องตนผูมาติดตอ
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน - นาที/ 3 ชั่วโมง/ 11 วัน
1.7 กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธบนเว็บไซต
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน - นาที/ 5 ชั่วโมง/ 45 วัน

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป) - นาที/ 3 ชั่วโมง/ 243 วัน
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ตําแหนงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สรุปภาระงานของนายชอม สุกปลั่ง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ .........................นายชอม............................ นามสกุล ...............สุกปลั่ง..................................................
ฝาย ...........บริหารงานทั่วไป.......................... ตําแหนง ..........................นักวิชาการคอมพิวเตอร...................
หนวยงาน .......................................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ...............................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. งาน IT/โสตฯ
1.1 กิจกรรมหลัก การซอมบํารุงฮารแวร
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...28..... นาที/ ....1.... ชั่วโมง/ .....172..... วัน
1.2 กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนการสอน
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ .....5... ชั่วโมง/ .....9..... วัน
1.3 กิจกรรมหลัก การถายภาพ/วีดีโอ/ตัดตอ/กราฟฟก
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....40... นาที/ .....3... ชั่วโมง/ ......1...... วัน
1.4 กิจกรรมหลัก การติดตั้งอุปกรณใหม
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ .....1... ชั่วโมง/ ....3...... วัน
1.5 กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...50..... นาที/ .....6... ชั่วโมง/ ....51...... วัน
1.6 กิจกรรมหลัก การงานระบบเครือขาย
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ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....50.... นาที/ .....2... ชั่วโมง/ ....17...... วัน
1.7 กิจกรรมหลัก การเพิ่มขอมูลขาวสารเว็บไซต
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ......... นาที/ .....2... ชั่วโมง/ ....18...... วัน
2.งาน อาคาร/ยานพาหนะ
2.1 กิจกรรมหลัก การจัดการระบบวงจรปด
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....20..... นาที/ ...3..... ชั่วโมง/ .....2..... วัน
2.2 กิจกรรมหลัก การควบคุมดูแลชางและผูรับเหมา
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ....6.... ชั่วโมง/ .....6..... วัน
3.งาน ประชาสัมพันธ
3.1 กิจกรรมหลัก การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ....2.... ชั่วโมง/ .....43..... วัน
3.2 กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธบนเว็บไซต
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ....1.... ชั่วโมง/ .....41..... วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป) จํานวน ..12...นาที/ ....0... ชั่วโมง/ ....368... วัน
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ตําแหนงงานฝายยานพาหนะ

4) สรุปภาระงานของสมคิด ปดสาคํา งานฝายยานพาหนะ
แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)

ชื่อ .........................นายสมคิด............................ นามสกุล ...............ปดสาคํา..................................................
ฝาย ...........บริหารงานทั่วไป.......................... ตําแหนง ..........................พนักงานขับรถ...................
หนวยงาน .......................................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ...............................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.4 งานอาคาร-ยานพาหนะ
4.1 กิจกรรมหลัก การแจงซอมออนไลน
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....48.... นาที/ .....1... ชั่วโมง/ .....1..... วัน
4.2 กิจกรรมหลัก การจัดทําทะเบียนประวัติซอมบํารุง
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....-... นาที/ .....1.... ชั่วโมง/ .......7..... วัน
4.3 กิจกรรมหลัก ระบบวงจรปด
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...-..... นาที/ ....6.... ชั่วโมง/ ......12.... วัน
4.4 กิจกรรมหลัก การควบคุมทะเบียนการใชรถ/งานตอทะเบียน พรบ.
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....-... นาที/ ...5..... ชั่วโมง/ .....9..... วัน
4.5 กิจกรรมหลัก การจัดทําสถิติซอมยานพาหนะ
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ......-... นาที/ ...2..... ชั่วโมง/ ....42...... วัน
4.6 กิจกรรมหลัก การตรวจสอบการใชพลังงานเชื้อเพลิง
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....-..... นาที/ .....2... ชั่วโมง/ .....69..... วัน
4.7 กิจกรรมหลัก การตรวจสอบซอมบํารุง
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....-..... นาที/ ....1.... ชั่วโมง/ ......87.... วัน
4.8 กิจกรรมหลัก การระบบรักษาความปลอดภัย
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....-..... นาที/ .....6... ชั่วโมง/ .....18..... วัน
4.9 กิจกรรมหลัก การตรวจสอบยานพาหนะ
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....-..... นาที/ .....5... ชั่วโมง/ .....1..... วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....48...... นาที/ .....1... ชั่วโมง/ ......250.... วัน
เอกสารที่ตองแนบ : ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
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ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ

ตําแหนงงานบุคลากร

5) สรุปภาระงานของนางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร งานบุคลากร

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ .................นางสาวสุภาพ....................... นามสกุล .................พฤฒิสาริการ...........................................
ฝาย ....................บริหารงานทั่วไป.........................ตําแหนง .............งานบุคลากร.......................................
หนวยงาน .......................................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ..........................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. งาน ....................บุคลากร........................
1.1 กิจกรรมหลัก การสรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได)
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน 12 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 11 วัน
1.2 กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและบันทึกการลาไปราชการ
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน - นาที/ 5 ชั่วโมง/ 4 วัน
1.3 กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน (ทดลองงาน)
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน - นาที/ 5 ชั่วโมง/ 3 วัน
1.4 กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน 31 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 8 วัน
1.5 กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากร
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน - นาที/ 2 ชั่วโมง/ 67 วัน
1.6 กิจกรรมหลัก การคนหา ติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน - นาที/ 2 ชั่วโมง/ 3 วัน
1.7 กิจกรรมหลัก การจัดทําหนังสือรับรอง
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน - นาที/ 5 ชั่วโมง/ 7 วัน
1.8 กิจกรรมหลัก การจัดทํากรอบอัตรากําลัง
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ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน 21 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 5 วัน
1.9 กิจกรรมหลัก งานทะเบียนประวัติ
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน 48 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 2 วัน
1.10 กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน - นาที/ 6 ชั่วโมง/ 14 วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...112.. นาที/ ....35.... ชั่วโมง/ .124...วัน
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ตําแหนงงานการเงิน

6) สรุปภาระงานของนางสาวรัชนีวรรณ สุจริต งานการเงิน
แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)

ชื่อ .........................นางสาวรัชนีวรรณ............................ นามสกุล ...............สุจริต......................................
ฝาย ...........การเงิน.................................. ตําแหนง ..........................นักวิชาการเงินและบัญชี.....................
หนวยงาน .......................................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ.........................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. งาน การจัดทําเงินเดือน
1.1 กิจกรรมหลัก
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ....1.... ชั่วโมง/ ....13...... วัน
2. งาน การจัดทําสัญญาเงินยืมเงินทดรองราชการ
2.1 กิจกรรมหลัก คียเขาระบบ ERP
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....25.... นาที/ ...4..... ชั่วโมง/ .....5..... วัน
3. งาน การตรวจสอบการคืนเงินยืม
3.1 กิจกรรมหลัก คียเงินยืมเขาระบบ ERP
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...20..... นาที/ ...4..... ชั่วโมง/ .....2..... วัน
4. งาน การเบิกจายทั่วไป
4.1 กิจกรรมหลัก คียเขาระบบ ERP
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....40... นาที/ ...2..... ชั่วโมง/ .....77..... วัน
5. งาน การเบิกจายคาตอบแทนการสอน – คาสอนเกิน 12 คาบ
4.1 กิจกรรมหลัก คียเขาระบบ ERP ทุกเดือน
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ...5..... ชั่วโมง/ .....61..... วัน
6. งาน การเบิกจายคาตอบแทนลวงเวลา
4.1 กิจกรรมหลัก คียเขาระบบ ERP ทุกเดือน
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....24... นาที/ ........ ชั่วโมง/ .....12..... วัน
7. งาน การเบิกจายเงินตามโครงการ
4.1 กิจกรรมหลัก คียเขาระบบ ERP
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....40... นาที/ ...5..... ชั่วโมง/ .....23..... วัน
8. งาน การรับจายเช็ค/เงินสด
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4.1 กิจกรรมหลัก รับเงินสดรับเช็คกับการเงิน
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ...5..... ชั่วโมง/ .....5..... วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....29... นาที/ ....1... ชั่วโมง/ ....203.... วัน

ตําแหนงงานบัญชี
7) สรุปภาระงานของนางสาวกนกศรี อูไทย งานบัญชี

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ .................นางสาวกนกศรี....................... นามสกุล .................อูไทย...........................................
ฝาย ....................บริหารงานทั่วไป.........................ตําแหนง ........เจาหนาที่การเงินและบัญชี...................
หนวยงาน .......................................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ..........................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้
7. งาน.............บัญชี....................
7.1 กิจกรรมหลัก ...........การจัดทําบันทึกขอความ………………………..
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ....3.... ชั่วโมง/ ....6...... วัน
7.2 กิจกรรมหลัก ..........การจัดทํางบกําไรขาดทุนของหนวยงาน ประจําเดือนและประจําภาคเรียน……..
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...15..... นาที/ ...6..... ชั่วโมง/ .....56..... วัน
7.3 กิจกรรมหลัก .........การจัดทํารายงานสถานภาพนักศึกษาของสาขาวิชา............
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ...3..... ชั่วโมง/ .....30..... วัน
7.4 กิจกรรมหลัก .........ควบคุมการเบิกจายนอกระบบ ERP……………..
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ...3..... ชั่วโมง/ .....143..... วัน

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...15... นาที/ ....3... ชั่วโมง/....237...วัน
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ตําแหนงงานพัสดุ

8) สรุปภาระงานของนายจารึก รูปบุญ งานพัสดุและงานอาคารสถานที่

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ นายจารึก นามสกุล รูปบุญ
ฝาย พัสดุ
ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
หนวยงาน ......วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ.......
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. งาน ........พัสดุ.....................................
1.1 กิจกรรมหลัก .การจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจางผานระบบ ERP โดยวิธีตกลงราคา
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ..5.. นาที/ ..4.. ชั่วโมง/ ...156.... วัน
1.2 กิจกรรมหลัก การควบคุมพัสดุ
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...5..... นาที/ ..2..... ชั่วโมง/ ....25...... วัน
1.3 กิจกรรมหลัก การออกเลขครุภัณฑ
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ..0.... นาที/ ....3.... ชั่วโมง/ ....35...... วัน
1.4 กิจกรรมหลัก การจําหนายพัสดุ
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...5..... นาที/ ....2.... ชั่วโมง/ ....14...... วัน
1.5 กิจกรรมหลัก การจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือ
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....15.... นาที/ ...0..... ชั่วโมง/ ....2...... วัน
1.6 กิจกรรมหลัก การขึ้นทะเบียนผูขาย
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ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...15..... นาที/ ....4.... ชั่วโมง/ ....4...... วัน
1.7 กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนซื้อครุภัณฑประจําป
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ..35...... นาที/ ...3..... ชั่วโมง/ ....9...... วัน
1.8 กิจกรรมหลัก การทําทะเบียนประวัติครุภัณฑ
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...5.... นาที/ ....2.... ชั่วโมง/ .....8..... วัน
1.9 กิจกรรมหลัก การตรวจสอบสัญญาเชารถ-สัญญาจาง
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....9.... นาที/ ..1...... ชั่วโมง/ .....1..... วัน
2. งาน.......อาคารสถานที่........
2.1 กิจกรรมหลัก การแจงซอมขอมูลออนไลน
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....0.... นาที/ ...4..... ชั่วโมง/ .....0..... วัน
รวมเวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป) จํานวน ...5.... นาที/ ...0...... ชั่วโมง/ ...258.... วัน

ตําแหนงงานเลขานุการ

8) สรุปภาระงานของวาที่รอยตรีหญิงบุญญาดา พาหาสิงห งานเลขานุการ

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ ........วาที่รอยตรีหญิงบุญญาดา.......................... นามสกุล ................พาหาสิงห...............................................
ฝาย ............บริหารงาน.................................. ตําแหนง ................เลขานุการ........................................................
หนวยงาน ......................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ...................................................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. งานเลขานุการ
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1.1 กิจกรรมหลัก ............การนัดหมายปฏิทินผูบริหาร.........................................................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....10.... นาที/ ........ ชั่วโมง/ ......... วัน
1.2 กิจกรรมหลัก .......กลั่นกรองเอกสารในระบบ........
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....16... นาที/ ....... ชั่วโมง/ ........ วัน
1.3 กิจกรรมหลัก .......ติดตอประสารงานกับหนวยงานภายใน............................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....20.... นาที/ ....... ชั่วโมง/ ........ วัน
1.4 กิจกรรมหลัก .......ติดตอประสารงานกับหนวยงานภายนอก.....
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....20... นาที/ ....3... ชั่วโมง/ ........ วัน
1.5 กิจกรรมหลัก .....จัดทําหนังสือราชการภายในและภายนอก..................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน .....56..... นาที/ ......... ชั่วโมง/ ........ วัน
1.6 กิจกรรมหลัก .......ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแฟมเอกสารนอกระบบ........
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....10.... นาที/ ....... ชั่วโมง/ ........ วัน
1.7 กิจกรรมหลัก ................จัดเก็บเอกสารราชการ..................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....8.... นาที/ ........ ชั่วโมง/ ......... วัน
1.8 กิจกรรมหลัก .......สรุปการดําเนินงานประจําวันของผูบริหาร..........
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....30... นาที/ ....... ชั่วโมง/ ........ วัน
1.9 กิจกรรมหลัก .......จัดประชุมตามภารกิจของผูบริหาร......
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....27... นาที/ ...4... ชั่วโมง/ ....1.... วัน
1.10 กิจกรรมหลัก .................งานบริการเอกสารสําคัญ.....................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....10... นาที/ ...... ชั่วโมง/ ....... วัน
1.11 กิจกรรมหลัก .......รวบรวมสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนของผูบริหาร............
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....35... นาที/ ....... ชั่วโมง/ ......... วัน
1.12 กิจกรรมหลัก .........................งานจัดทําเอกสารประกอบการบรรยายของผูบริหาร…...................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ....12... นาที/ ....2... ชั่วโมง/ ........ วัน

สรุป ภาระงานเลขานุการ เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป)
จํานวน .....84.... นาที/ ...32.. ชั่วโมง/ ...61.. วัน
2. งานบุคลากร
2.1 กิจกรรมหลัก การลงเวลาปฏิบัติราชการ..........................................................................................
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ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ...5... ชั่วโมง/ ....38... วัน
2.2 กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและบันทึกการขาดลามาสาย...............................................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ...1... ชั่วโมง/ ....36... วัน
2.3 กิจกรรมหลัก การพิจารณาความดีความชอบ..................................................................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ..42...... นาที/ ...2... ชั่วโมง/ ....2... วัน
2.4 กิจกรรมหลัก งานบริการฐานขอมูล ERP.........................................................................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ..50...... นาที/ ...2... ชั่วโมง/ ....24... วัน
2.5 กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน.........................................................................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ..24...... นาที/ ...4... ชั่วโมง/ ....10... วัน
สรุป ภาระงานบุคลากร เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป)
จํานวน .....116.... นาที/ ...14... ชั่วโมง/ ...110.. วัน
3. งานฝายธุรการและงานสารบรรณ
3.1 กิจกรรมหลัก การจัดประชุมผูบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ.............................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ...144... ชั่วโมง/ ........ วัน
3.2 กิจกรรมหลัก การจัดประชุม (อํานวยการ)...........................................................................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ ...32..... วัน
สรุป ภาระงานบุคลากร เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป)
จํานวน ......... นาที/ ...144... ชั่วโมง/ ...32.. วัน
รวมภาระงาน เวลาทีป่ ฏิบัตงิ านคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป) จํานวน 20 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 230 วัน
เอกสารที่ตองแนบ : ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
ลงนาม ...วาที่รอยตรีหญิงบุญญาดา พาหาสิงห.. ลงนาม ......................................... ลงนาม....................................................
ตําแหนง ......เลขานุการ..........................
ตําแหนง ....................................... ตําแหนง ..................................................
ผูจัดทํา
ผูควบคุม
ผูอนุมัติ

สวนที่ 5
ฝ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทามี
การกําหนดการทํางานตามภาระงานและบทบาทหนาที่ ตามที่แสดงไวขางตน โดยสามารถแสดงกระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม ใบพรรณนาหนาที่งาน (Job Description) JD กระบวนการปฏิบัติงาน (Work
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Instruction) WI และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard
ตามกระบวนการตางๆ ไดรวบรวมไว ดังนี้

Operating

1. งานธุรการและงานสารบรรณ มี กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม
2. งานประชาสัมพันธ มีกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม
3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรมหลัก 11 กิจกรรม
4. งานอาคาร/ยานพาหนะ มีกิจกรรมหลัก 9 กิจกรรม
5. งานบุคคล มีกิจกรรมหลัก 15 กิจกรรม
6. งานการเงิน มีกิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม
7. งานบัญชี มีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม
8. งานพัสดุ มีกิจกรรมหลัก 10 กิจกรรม
9. งานเลขานุการ มีกิจกรรมหลัก 13 กิจกรรม
10. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure

Procedure)

SOP ทั้งนี้
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1. งานธุรการและงานสารบรรณ
1.1 การลงทะเบียนรับเอกสารเขา-ออก/รับเรือ่ ง

ลงนาม...นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร..
(ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)
ผูจัดทํา

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.. ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การลงทะเบียนรับเอกสารเขา-ออก/รับเรื่อง
ชื่อ
นางสาวสุภาพ
นามสกุล
พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร CIM - GA – AM – 01
งาน
ธุรการและสารบรรณ
กิจกรรมหลัก การลงทะเบียนรับเอกสารเขา-ออก/รับเรื่อง
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อ.ปรเมษฐ
นามสกุล
แสงออน
ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการลงทะเบียนรับเอกสารเขา-ออก
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการลงทะเบียนรับเอกสารเขา-ออก และการรับเรื่องเอกสารไดตามขั้นตอนการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานไดตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ลงทะเบียนรับ-สงเอกสาร
3.1.1 ออกเลขที่รับเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกสระหวางวัน
3.1.2 ออกเลขที่สงเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกสระหวางวัน
3.2 รับเรื่อง/เอกสารจากภายนอก
3.2.1 ตรวจสอบความถูกตอง เอกสารแนบตางๆ
3.2.2 สแกนเอกสารเขาระบบอิเล็กทรอนิกส สรางเสนทางถึงผูเกี่ยวของ
3.2.3 ติดตามประสานงานจนเอกสารนั้นเสร็จสิ้นกระบวนการแจงเจาของเรื่อง

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน .............2............. หนวยงาน
5.1 ลงทะเบียนรับ-สงเอกสาร
5.1.1 หนวยงานเจาของเรื่อง
5.1.2 ฝายธุรการมหาวิทยาลัยสวนกลาง

5.2 รับเรื่อง/เอกสารจากภายนอก
5.2.1 หนวยงานเจาของเรื่อง
5.2.2 ฝายธุรการมหาวิทยาลัยสวนกลาง
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....2... นาที/ .............. ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอรมทีต่ องใช จํานวน ........................................

ลงนาม...นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร..
(ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)
ผูจัดทํา

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.. ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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1.2 การตรวจสอบเอกสาร

ลงนาม...นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร..
(ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)
ผูจัดทํา

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.. ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสาร
ชื่อ
นางสาวสุภาพ
งาน
ธุรการและสารบรรณ
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อ.ปรเมษฐ

นามสกุล
กิจกรรมหลัก
นามสกุล

พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร CIM - GA – AM – 02
การตรวจสอบเอกสาร
แสงออน
ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจและวิเคราะหเอกสาร และรับเอกสารไดอยางถูกตอง
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาไดตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานไดตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 วิเคราะห/กลั่นกรองเรื่องกอนเสนอผูบริหาร
3.2 ตรวจสอบความถูกตองและเอกสารแนบ หากไมถูกตอง (สงผิดหนวยงาน ไมแนบเอกสาร หรือพิมพผิด) ติดตอสวน
ราชการเจาของเรื่องดําเนินการใหถูกตองและตีเรื่องกลับทันที
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ........1.......... หนวยงาน
5.1 นักศึกษา/หนวยงานภายนอก
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....2.... นาที/ .............. ชั่วโมง/ ............... วัน
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7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ............1 ฉบับ ..............
ลงนาม...นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร..
(ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)
ผูจ ัดทํา

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.. ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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1.3 การราง-พิมพ โตตอบหนังสือ

ลงนาม...นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร..
(ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)
ผูจัดทํา

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.. ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ชื่อ
นางสาวสุภาพ
งาน
ธุรการและสารบรรณ
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อ.ปรเมษฐ

นามสกุล
กิจกรรมหลัก
นามสกุล

พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร CIM - GA – AM – 03
การราง-พิมพ โตตอบหนังสือ
แสงออน
ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจและวิเคราะหเอกสาร และรับเอกสารไดอยางถูกตอง
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาไดตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานไดตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ราง-พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส (บันทึกขอความ หนังสือราชการ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ ประชุม และ
อื่นๆ )
3.2 กําหนดเสนทางถึงหนวยงานตางๆที่รับเรื่อง
3.3 ติดตามทวงถามและประสานงานในกรณีเกิดปญหา หรือเอกสารเรงดวน
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ................1............... หนวยงาน
5.1 ผูเกี่ยวของ
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน .....15.... นาที/ .............. ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...................1.....................
7.1 แบบฟอรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส (บันทึกขอความ หนังสือราชการ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ ประชุม และอื่นๆ)
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ลงนาม...นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร..

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.. ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....

(ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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1.4 การคนหา ติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ

ลงนาม...นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร..

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.. ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....
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(ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)
ผูจัดทํา

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ชื่อ
นางสาวสุภาพ
งาน
ธุรการและสารบรรณ
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อ.ปรเมษฐ

นามสกุล
กิจกรรมหลัก
นามสกุล

พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร CIM - GA – AM – 04
การคนหา ติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ
แสงออน
ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจและวิเคราะหเอกสาร และรับเอกสารไดอยางถูกตอง
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาไดตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานไดตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบเสนทางเอกสารติดปญหา ซองเอกสารอยูที่ใด หรือคนหา ในระบบอิเล็กทรอนิกส
3.2 ประสานงาน/ติดตาม ใหเอกสารถึงผูรับโดยเร็ว
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ................1............... หนวยงาน
5.1 ผูเกี่ยวของ
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน .....2.... นาที/ .............. ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...................1.....................
7.1 แบบฟอรมการตรวจคน/ติดตามเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส
ลงนาม...นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร..

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.. ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....
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(ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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1.5 การคัดแยกเอกสาร

ลงนาม...นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร..
(ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)
ผูจัดทํา

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.. ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ชื่อ
นางสาวสุภาพ
งาน
ธุรการและสารบรรณ
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อ.ปรเมษฐ

นามสกุล
กิจกรรมหลัก
นามสกุล

พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร CIM - GA – AM – 05
การคัดแยกเอกสาร
แสงออน
ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจและวิเคราะหเอกสาร และรับเอกสารไดอยางถูกตอง
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาไดตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานไดตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สรางตูเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส
3.2 นําเอกสารเก็บเขาตูเก็บเอกสารในฝายของตนเอง(หลังเลิกงานของทุกวัน) เพื่อการคนหาไดงายขึ้น
3.3 นําเอกสารเก็บในไฟล PDF เพื่อการคนหาไดงายขึ้น
3.4 พิมพเอกสารที่สําคัญเก็บใสแฟมเก็บไวเผื่อระบบขัดของ
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ............................... หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน .....45.... นาที/ .............. ชั่วโมง/ ................ วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ..................3 แบบฟอรม.....................
7.1 แบบฟอรมการเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส
7.2 แบบฟอรมไฟลการเก็บเอกสารใน word/pdf
7.3 แบบฟอรมเก็บเอกสารใสแฟม
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ลงนาม...นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร..
(ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)
ผูจดั ทํา

ลงนาม ...อาจารยปรเมษฐ แสงออน.. ลงนาม....ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรนั ดร....
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูควบคุม

(ตําแหนง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)
ผูอนุมัติ
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1.6 การบริการจัดทําบัตรจอดรถ

ลงนาม...นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร..
(ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)
ผูจัดทํา

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.. ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ชื่อ
นางสาวสุภาพ
งาน
ธุรการและสารบรรณ
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อ.ปรเมษฐ

นามสกุล
กิจกรรมหลัก
นามสกุล

พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร CIM - GA – AM – 06
การบริการจัดทําบัตรจอดรถ
แสงออน
ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรภายในคณะในการทําบัตรจอดรถ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการใหบริการแกบุคลากรภายในวิทยาลัย
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กรอกแบบฟอรมการขอทําบัตรจอดรถ
3.2 ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน
3.3 สงขอมูลใหกองกลาง
3.4 หากเสร็จเรียบรอยกองกลางจะแจงใหหนวยงานรับบัตรจอดรถ
3.5 แจงใหบุคลากรมารับบัตรไดที่สํานักงาน
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ...............1................ หนวยงาน
5.1 กองกลาง
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน .....10.... นาที/ .............. ชั่วโมง/ ................ วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ..................1 แบบฟอรม.....................
7.1 แบบฟอรมขอทําบัตรจอดรถ
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ลงนาม...นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร.. ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.. ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน
(ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝา ยบริหาร)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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1.7 การจัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ

ลงนาม...นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร..
(ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)
ผูจัดทํา

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ชื่อ
นางสาวสุภาพ
งาน
ธุรการและสารบรรณ
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อ.ปรเมษฐ

นามสกุล
กิจกรรมหลัก
นามสกุล

พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร CIM - GA – AM – 07
การจัดทําสั่งเดินทางไปราชการ
แสงออน
ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานจัดทําสั่งเดินทางไปราชการ
1.2 ผูปฏิบัติงานไดสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในงานจัดทําสั่งเดินทางไปราชการ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในจัดทําสั่งเดินทางไปราชการ ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบสวนงานที่
เกี่ยวของ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับบันทึกขอความ/หนังสือจากภายนอกที่ไดรับการอนุมัติ/อนุญาตจากคณบดี
3.2 จัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ พิมพบันทึกขอความและคําสั่งเดินทางไปราชการใสระบบ e – office และแนบไฟล
คําสั่งเสนอคณบดี/อธิการบดีลงนาม
3.3 เสนอหัวหนาสํานักงานคณบดีตรวจสอบความถูกตอง
3.4 เสนอคณบดี/อธิการบดี ลงนามในคําสั่ง
3.5 ออกเลขที่คําสัง่ สงตอคําสั่งใหธุรการคณะ/ธุรการมหาวิทยาลัยออกเลขที่คําสั่ง
3.6 นําสงคําสั่งถึงเจาของเรื่องและงานบุคคล
3.7 จัดเก็บขอมูลลงระบบ ERP และจัดเก็บเขาแฟมขอมูล
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ................2............... หนวยงาน
5.1 งานธุรการมหาวิทยาลัย
5.2 งานบุคคล
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6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....30... นาที/ .............. ชั่วโมง/ ............. วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .................1....แบบฟอรม.........
ลงนาม...นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร..
(ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)
ผูจัดทํา

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.. ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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2.งานประชาสัมพันธ
2.1 การประกาศขาวสาร

ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานประชาสัมพันธ
ชื่อ ………………นายตรีวนัส………………….........

นามสกุล ...........กอนทองคํา................... รหัสเอกสาร JD - CIM – PA – PR - 01

ฝาย....................บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน.....................ประชาสัมพันธ...........................................................

กิจกรรมหลัก.......การประกาศขาวสาร......................

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ...อาจารยปรเมษฐ........... นามสกุล …………แสงออน………………………………………….……………. ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร………………………………………..………………………
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การประกาศขาวสาร
- หนวยนับ : ขาว
- สถิติ แผนการประชาสัมพันธ
ประจําหนวยงาน

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
240 ขอมูลขาว
10

2.1.1รั บ แจ ง ข า วสารจากสํ า นั ก งานวิ ท ยาลั ย หรื อ รับแจงขอมูลขาวสารจากธุรการของคณะ
สาขาวิชา
หรือสาขาวิชาซึ่งจะสงผานระบบ e-office
หรือเปนโปสเตอรประชาสัมพันธ
2.1.2ผานผูบริหารเพื่ออนุมัติ
ดําเนินการสงเอกสารใหผูบริหารรับทราบ 240
เพื่อพิจารณาขอมูลและสงประชาสัมพันธ
2.1.3 แจงเวียนบุคลากรภายในคณะในระบบ e-office ประชาสัมพันธทําการสงตอขอมูลขาวสาร 240

เอกสารการอนุมัติ

15

บันทึกแจงเวียน

15

สัดสวน
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2.1.4 ติดบอรดประชาสัมพันธตามจุดตางๆ

ใหกับบุคลากรภายในคณะในระบบ eoffice
นําขอมูลขาวสารติดประกาศที่บอรดตาม
จุดตางๆ

240

ประกาศขาวสาร

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ
3.1 ฝายประชาสัมพันธ กองกลาง / นักประชาสัมพันธ

30
10
-

เรื่องที่ตองติดตอ
- สงขาวประชาสัมพันธ ใหฝายประชาสัมพันธ กองกลางทางกองกลางเพื่อประชาสัมพันธลงแกวเจาจอม
- ประสานงานขาวสารกิจกรรม/โครงการตางๆ

1
-

ความถี่
ทุกวัน

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมต่ํากวาปริญญาตรี
4.2 ประสบการณทํางาน : มีประสบการณดานการประชาสัมพันธในสถานศึกษา ไมนอยกวา 1 ป
5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน ……... นาที/ …... ชั่วโมง/ ..40... วัน

ลงนาม
ตําแหนง

นายตรีวนัส กอนทองคํา
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ผูจัดทํา

ลงนาม
นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง
หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม
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ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก .........การประกาศขาวสาร.............
ชื่อ ............นายตรีวนัส............... นามสกุล ....................กอนทองคํา....................... รหัสเอกสาร WI – CIM – PA – PR - 01
งาน .............ประชาสัมพันธ............................... กิจกรรมหลัก ...................การประกาศขาวสาร...............................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ..........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล .......แสงออน....... ตําแหนง .......รองคณบดีฝายบริหาร........
แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช ....................................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการประกาศขาวสาร
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการประกาศขาวสาร
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประกาศขาวสาร
ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแจงขาวสารจากสํานักงานคณะหรือสาขาวิชา
รับแจงขอมูลขาวสารจากธุรการของคณะ หรือสาขาวิชา ซึ่งจะสงผานระบบ e-office หรือเปนโปสเตอรประชาสัมพันธ
3.2 ผานผูบริหารเพื่ออนุมัติ
ดําเนินการสงเอกสารใหผูบริหารรับทราบเพื่อพิจารณาขอมูลและสงประชาสัมพันธ
3.3 แจงเวียนบุคลากรภายในคณะในระบบ e-office
ประชาสัมพันธทําการสงตอขอมูลขาวสารใหกับบุคลากรภายในคณะในระบบ e-office
3.4 ติดบอรดประชาสัมพันธตามจุดตางๆ
นําขอมูลขาวสารติดประกาศที่บอรดตามจุดตางๆ

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 01)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน .............2................... หนวยงาน
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6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....-...... นาที/ .......-....... ชั่วโมง/ .......40.......... วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............แบบฟอรม
ลงนาม นายตรีวนัสกอนทองคํา
ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง ประชาสัมพันธ
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูจัดทํา
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
งาน....ประชาสัมพันธ....

ฝาย......บริหารงานทั่วไป........

FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

ขั�นตอน

1.

การตัดสิน ใจ

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมรอง

รับแจ้งข่าวสารจากสํานักงานคณะหรือ
สาขาวิชา

สํานักงานคณะ /สาขาวิชา

แบบฟอร์ม

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....40.......วัน....-......... ชั่วโมง.......-.......นาที

กิจกรรมหลัก ...การประกาศขาวสาร ....
WI-xx-yy

Work Intrucion

QM-xx-yy

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
ฝายประชาสัมพันธ

ธุรการคณะ

เวลา
คณบดี

นาที

NO

2.

ผ่านผู้บริหารเพื�ออนุมัติ

รั บเรื� อง

ชม.

10

ออกเลข
เอกสาร

แจ้ งข่าวสาร

สายงานหลัก

การสือ� สาร

พิจารณา /
สั�งการ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

วัน

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

ข้อมูลข่าว

i.j.k

สายงานไปและกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)

ข้อมูลข่าว

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ร้อยละ 100 ข้อมูลข่าว

เอกสารการอนุมัติ

15

YES

3.

แจ้งเวียนบุคลากรภายในคณะในระบบ
e-office

4.

ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ

บุคลากรรับทราบข่าวสาร

แจ้งเวีย นข่าวสารให้กับ
บุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ที�ติดตาม

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ข่าวประชาสัมพันธ์

30

ติดข่าวสารที�บอร์ ด
ตามจุดต่างๆ

10
หมายเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที�แจ้งในระบบ

15

ผูจัดทํา นายตรีวนัส กอนทองคํา

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

(ตําแหนง ประชาสัมพันธ)

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

ผูควบคุม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

1

ผู้อนุมัติ อาจารยปรเมษฐ แสงออน
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ความรวดเร็วในการประกาศ

บอร์ด

ผลลัพธ

ไม่เกิน 1 วัน

ตัวชี้วัด (KQI)
ไมเกิน 1 วัน ขาว
ความรวดเร็วในการประกาศ
ขาว
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2.2 การเขียนขาวประชาสัมพันธ
ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานประชาสัมพันธ
ชื่อ ………………………นายตรีวนัส……………………………………………......... นามสกุล ............กอนทองคํา........................................................ รหัสเอกสาร JD - CIM – PA – PR - 02
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน ประชาสัมพันธ........................................................... กิจกรรมหลัก การเขียนขาวประชาสัมพันธ...............................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ......อ ปรเมษฐ ........................................... นามสกุล ……………แสงออน……………………………………….……………. ตําแหนง ………รองคณบดีฝายบริหาร…………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การเขียนขาวประชาสัมพันธ
- หนวยนับ : ขาว
- สถิติ แผนการประชาสัมพันธ
ประจําหนวยงาน

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
192 ขอมูลขาว
10

2.1.1รั บ แจ ง ข า วสารจากสํ า นั ก งานวิ ท ยาลั ย หรื อ รับแจงขอมูลขาวสารจากสํานักงานคณะ
สาขาวิชา
หรือสาขาวิชาซึ่งจะสงผานระบบ e-office
หรือเมล หรือเอกสาร
2.1.2 ผานผูบริหารเพื่อพิจารณา
ดําเนินการสงเอกสารใหผูบริหารรับทราบ 192
เพื่อพิจารณาขอมูลและสงประชาสัมพันธ
2.1.3 รวบรวมตรวจสอบความถูกตองของขาวสาร
เมื่อไดรับขอมูลมาทําการตรวจสอบความ 192
ถูกตองของขอความและรูปภาพประกอบ
2.1.4 เขียนขาวประชาสัมพันธ
เรียบเรียงเนื้อหาขาวประชาสัมพันธ
192

เอกสารการอนุมัติ

10
30
30

สัดสวน
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2.1.5 ดําเนินการลงขาวสารของคณะในระบบe -office

นําเนื้อหาขาวที่ตรวจสอบแลวลงระบบ e- 192
office
2.1.6ส ง ข า วไปอนุ มั ติ ต อ หั ว หน า สํ า นั ก งาน และ
192
ประชาสัมพันธกองกลางเพื่อพิจาณาลงวารสารแกวเจา
จอม
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ
3.1 ฝายประชาสัมพันธ กองกลาง / นักประชาสัมพันธ

30
ขาว

เรื่องที่ตองติดตอ
- สงขาวประชาสัมพันธ ใหฝายประชาสัมพันธ กองกลางทางกองกลางเพื่อประชาสัมพันธลงแกวเจาจอม
- ประสานงานขาวสารกิจกรรม/โครงการตางๆ

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมต่ํากวาปริญญาตรี
4.2 ประสบการณทํางาน : มีประสบการณดานการประชาสัมพันธในสถานศึกษา ไมนอยกวา 1 ป
5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน ….… นาที/ ….5 ชั่วโมง/ ....53.. วัน

ลงนาม
ตําแหนง

นายตรีวนัส กอนทองคํา
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ผูจัดทํา

ลงนาม
ตําแหนง

นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ

5

55
-

1
5

53

ความถี่
ทุกวัน
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก .........การเขียนขาวประชาสัมพันธ.............
ชื่อ ............นายตรีวนัส............... นามสกุล ....................กอนทองคํา....................... รหัสเอกสาร WI – CIM – PA – PR - 02
งาน .............ประชาสัมพันธ............................... กิจกรรมหลัก ..............การเขียนขาวประชาสัมพันธ……...................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ..........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล .......แสงออน....... ตําแหนง .......รองคณบดีฝายบริหาร........
แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช ....................................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการเขียนขาวประชาสัมพันธ
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการเขียนขาวประชาสัมพันธ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเขียนขาวประชาสัมพันธ
ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแจงขาวสารจากสํานักงานคณะหรือสาขาวิชา
รับแจงขอมูลขาวสารจากสํานักงานคณะ หรือสาขาวิชา ซึ่งจะสงผานระบบ e-office หรือเมล หรือเอกสาร
3.2 ผานผูบริหารเพื่อพิจารณา
ดําเนินการสงเอกสารใหผูบริหารรับทราบเพื่อพิจารณาขอมูลและสงประชาสัมพันธ
3.3 รวบรวมตรวจสอบความถูกตองของขาวสาร
เมื่อไดรับขอมูลมาทําการตรวจสอบความถูกตองของขอความและรูปภาพประกอบ
3.4 เขียนขาวประชาสัมพันธ
เรียบเรียงเนื้อหาขาวประชาสัมพันธ
3.5 ดําเนินการลงขาวสารของคณะในระบบ e -office
นําเนื้อหาขาวที่ตรวจสอบแลวลงระบบ e-office
3.6 สงขาวไปอนุมัติตอประชาสัมพันธกองกลาง

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 02)
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ................2................ หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....-..... นาที/ .......5...... ชั่วโมง/ ...........53...... วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............แบบฟอรม
ลงนาม นายตรีวนัสกอนทองคํา
ตําแหนง ประชาสัมพันธ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย......บริหารงานทั่วไป........

งาน....ประชาสัมพันธ....
FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

กิจกรรมรอง

ขั�นตอน
1.

รับแจ้งข่าวสารจากสํานักงานคณะหรือ
สาขาวิชา

2.

ผ่านผู้บริหารเพื�อพิจารณา

3.

รวบรวมตรวจสอบความถูกต้องของ
ข่าวสาร

4.

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์

5.

ดําเนินการลงข่าวสารของคณะในระบบ
e -office

6.

การตัดสิน ใจ

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

สํานักงานคณะ /สาขาวิชา

กิจกรรมหลัก ...การเขียนขาวประชาสัมพันธ ....

แบบฟอร์ม

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ....53........วัน....5......... ชั่วโมง.......-.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
ฝายประชาสัมพันธ

ธุรการคณะ
ออกเลข
เอกสาร

แจ้ งข่าวสาร

รั บเรื� อง
รวบรวมข้ อมูลข่าวสาร

NO

เวลา
คณบดี

ฝายประชาสัมพันธกองกลาง

นาที

ชม.

10

วัน

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

ข้อมูลข่าว

i.j.k

สายงานไปและกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)
ข้อมูลข่าว

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

ร้อยละ 100 ข้อมูลข่าว

NO

พิจารณา /
สั�งการ

10

เอกสารการอนุมัติ

30

ความถูกต้องของข้อมูลข่าว

YES

ตรวจสอบ
YES

30

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
NO

ดําเนินการลงข่าวสารของคณะ
ในระบบ e -office

ตรวจสอบ /
อนุม ัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ลง e-office

30

ความถูกต้องของข้อมูลข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ลง e-office ร้อยละ 100 ข่าว

YES

ส่งข่าวไปอนุมัติต่อประชาสัมพันธ์

ดําเนินการประชาสัมพันธ์

กองกลาง

5
55

หมายเหตุ

สายงานหลัก

การสือ� สาร

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ผูจัดทํา นายตรีวนัส กอนทองคํา

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

(ตําแหนง ประชาสัมพันธ)

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

ผูควบคุม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

ผู้อนุมัติ อาจารยปรเมษฐ แสงออน
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

1

ตัวชี้วัด (KQI)
ขาวประชาสัมพันธ

รอยละ 100 ขาว
ประชาสัมพันธ
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2.3 การประชาสัมพันธรบั นักศึกษา/ภายใน-ภายนอก
ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานประชาสัมพันธ
ชื่อ …………นายตรีวนัส …………………………………………………………….........

นามสกุล ...............กอนทองคํา.............................................................. รหัสเอกสาร JD CIM – PA – PR - 03

ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน ประชาสัมพันธ........................................................... กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธรับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก..............
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ..........อ ปรเมษฐ....................................... นามสกุล ………แสงออน…………………………………………….……………. ตําแหนง ……………รองคณบดีฝายบริหาร………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1การประชาสัมพันธรับนักศึกษา/ 2.1.1 รับขอมูลการรับนักศึกษาจากฝายวิชาการ
ภายใน-ภายนอก
- หนวยนับ : ครัง้
- สถิติ แผนการประชาสัมพันธ
2.1.2 นําขอมูลขึ้นระบบ e-office และเว็บไซตวิทยาลัย
ประจําหนวยงาน

รับแจงขอมูลการรับนักศึกษาจากฝาย
วิชาการวิทยาลัย ซึ่งจะสงผานระบบ eoffice หรือเมล หรือเอกสาร
จัดรูปแบบขอมูลลงระบบ e-office เพื่อ
เปนการประชาสัมพันธภายในและเว็บไซต
วิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธภายนอก

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
12
ขอมูลการรับ
10
นักศึกษา
12

ประชาสัมพันธรับ
นักศึกษา

30

40
-

1

1

สัดสวน
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หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ
หนวยงานภายนอก

เรื่องที่ตองติดตอ

ความถี่

สั่งทําสื่อประชาสัมพันธ

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมต่ํากวาปริญญาตรี
4.2 ประสบการณทํางาน : มีประสบการณดานการประชาสัมพันธในสถานศึกษา ไมนอยกวา 1 ป
5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน …..…. นาที/ ....1.... ชั่วโมง/ ....1.... วัน

ลงนาม
ตําแหนง

นายตรีวนัส กอนทองคํา
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ผูจัดทํา

ลงนาม
ตําแหนง

นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ....การประชาสัมพันธรับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก...
ชื่อ ............นายตรีวนัส............... นามสกุล ....................กอนทองคํา....................... รหัสเอกสาร WI – CIM – PA – PR - 03
งาน .............ประชาสัมพันธ............................... กิจกรรมหลัก ...........การประชาสัมพันธรับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก...........
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ..........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล .......แสงออน....... ตําแหนง .......รองคณบดีฝายบริหาร........
แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช ....................................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการประชาสัมพันธรับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธรับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธรับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก
ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับขอมูลการรับนักศึกษาจากฝายวิชาการ
รับแจงขอมูลการรับนักศึกษาจากฝายวิชาการคณะ ซึ่งจะสงผานระบบ e-office หรือเมล หรือเอกสาร
3.2 นําขอมูลขึ้นระบบ e-office และเว็บไซตคณะ
จัดรูปแบบขอมูลลงระบบ e-office เพื่อเปนการประชาสัมพันธภายในและเว็บไซตคณะเพื่อประชาสัมพันธภายนอก

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 03)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ................2................ หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....-...... นาที/ .......1....... ชั่วโมง/ ........1......... วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............แบบฟอรม
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ลงนาม นายตรีวนัสกอนทองคํา
ตําแหนง ประชาสัมพันธ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย......บริหารงานทั่วไป........

งาน....ประชาสัมพันธ....

กิจกรรมหลัก ...การประชาสัมพันธรับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก ....

FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

ขั�นตอน

กิจกรรมรอง

1.

รับข้อมูลการรับนักศึกษาจากฝ่ายวิชาการ

การตัดสิน ใจ

QM-xx-yy

WI-xx-yy

แบบฟอร์ม

Work Intrucion

ฝายวิชาการ

ฝายประชาสัมพันธ

แจ้ งข้ อมูลรั บนักศึกษา

รับข้อมู ลการรับนักศึกษา

นําข้อมูลขึ�นระบบ e-office และเว็บไซต์
2.

คณะ

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)

บุคคลภายในคณะ/ภายนอก

ทราบข้ อมูล

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

จัดรูปแบบข้อมู ลลงระบบ eoffice และเว็บไซต์

การสือ� สาร

เวลา
นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานหลัก

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

i.j.k

สายงานไปและกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

10

30

ข้อมูลการรับนักศึกษา

ความถูกต้องของข้อมูล

การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา

ร้อยละ 100 การ
ประชาสัมพันธ์
รับนักศึกษา

40
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ผูจัดทํา นายตรีวนัส กอนทองคํา

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

(ตําแหนง ประชาสัมพันธ)

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

ผูควบคุม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

ผู้อนุมัติ อาจารยปรเมษฐ แสงออน
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ตัวชี้วัด (KQI)
การประชาสัมพันธรับ
นักศึกษา

รอยละ 100 การ
ประชาสัมพันธ
รับนักศึกษา
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2.4 การถายรูปกิจกรรม

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานประชาสัมพันธ

ชื่อ …………………นายตรีวนัส ...........…………………………………………………….........

นามสกุล ............กอนทองคํา............................................ รหัสเอกสาร JD CIM – PA – PR - 04

ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน ประชาสัมพันธ........................................................... กิจกรรมหลัก การถายรูปกิจกรรม............................................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ...........อ ปรเมษฐ...................................... นามสกุล ……แสงออน……………………………………………….……………. ตําแหนง …………………รองคณบดีฝายวิชาการ……………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การถายรูปกิจกรรม
- หนวยนับ : กิจกรรม
- สถิติปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 รับแจงปฏิทินกิจกรรม

รับแจงปฏิทินกิจกรรมจากคณบดี รอง
คณบดี และหัวหนาสาขาวิชา

2.1.2 ถายรูปตามงานกิจกรรมที่ไดรับแจง
2.1.3 นํารูปที่ถายลงเครื่องคอมพิวเตอร

เมื่อดําเนินการถายรูปเรียบรอยแลวนําลง
เครื่องคอมพิวเตอร แยกจัดเก็บใหพรอม
ตอการใชงานตอไป

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
192
10
192
192

รูปกิจกรรม

30
10

50
-

6

22

สัดสวน
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3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ
หนวยงานภายใน

เรื่องที่ตองติดตอ

ความถี่
ทุกกิจกรรม

สถานที่และกําหนดการการจัดกิจกรรม

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมต่ํากวาปริญญาตรี
4.2 ประสบการณทํางาน : มีประสบการณดานการประชาสัมพันธในสถานศึกษา ไมนอยกวา 1 ป
5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน ......นาที/ ......6.. ชั่วโมง/ ...22..... วัน

ลงนาม
ตําแหนง

นายตรีวนัส กอนทองคํา
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ผูจัดทํา

ลงนาม
ตําแหนง

นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ……...การถายรูปกิจกรรม……..
ชื่อ ............นายตรีวนัส............... นามสกุล ....................กอนทองคํา....................... รหัสเอกสาร WI – CIM – PA – PR - 04
งาน .............ประชาสัมพันธ............................... กิจกรรมหลัก ..........................การถายรูปกิจกรรม..............................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ..........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล .......แสงออน....... ตําแหนง .......รองคณบดีฝายบริหาร........
แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช ....................................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการถายรูปกิจกรรม
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการถายรูปกิจกรรม
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการถายรูปกิจกรรม
ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแจงปฏิทินกิจกรรม
รับแจงปฏิทินกิจกรรมจากคณบดี รองคณบดี และหัวหนาสาขาวิชา
3.2 ถายรูปตามงานกิจกรรมที่ไดรับแจง
3.3 นํารูปที่ถายลงเครื่องคอมพิวเตอร
เมื่อดําเนินการถายรูปเรียบรอยแลวนําลงเครื่องคอมพิวเตอรพรอมใชงานตอไป

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 04)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ..............2.................. หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....-...... นาที/ .......6....... ชั่วโมง/ .........22........ วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............แบบฟอรม
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ลงนาม นายตรีวนัสกอนทองคํา
ตําแหนง ประชาสัมพันธ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย......บริหารงานทั่วไป........

งาน....ประชาสัมพันธ....
FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

ขั�นตอน

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

การตัดสิน ใจ

กิจกรรมรอง

WI-xx-yy

แบบฟอร์ม

Work Intrucion

QM-xx-yy

ฝายประชาสัมพันธ

1.

รับแจ้งปฏิทินกิจกรรม

2.

ถ่ายรูปตามงานกิจกรรมที�ได้รับแจ้ง

ถ่ ายรูปตามงานกิจกรรมที�
ได้รับแจ้ง

3.

นํารูปที�ถ่ายลงเครื�องคอมพิวเตอร์

นํารูปลงเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมใชงานตอไป

แจ้ งปฎิทินกิ จกรรม

รับแจ้งปฏิทินกิจกรรม

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
ผูบริหาร

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .......22.....วัน.......6........ ชั่วโมง......-.......นาที

กิจกรรมหลัก ..การถายรูปกิจกรรม ....

เวลา
นาที

10

ชม.

วัน

การสือ� สาร

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ผูจัดทํา นายตรีวนัส กอนทองคํา

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

(ตําแหนง ประชาสัมพันธ)

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

ผูควบคุม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

สายงานไปและกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)

เปาหมาย

i.j.k
หมายเลขดัชนีว ัด

ผลลัพธ

ปฏิทินกิจกรรม

30

10

รูปถ่าย

ตัวชี้วัด (KQI)
รูปถาย

50
หมายเหตุ

สายงานหลัก

ผู้อนุมัติ อาจารยปรเมษฐ แสงออน
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ร้อยละ 100 รูปถ่าย

รอยละ 100 รูปถาย
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2.5 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานประชาสัมพันธ

ชื่อ …………………….………….……นายตรีวนัส…………………............................

นามสกุล .......................................................กอนทองคํา......................................................... รหัสเอกสาร JD CIM – PA – PR - 05

ฝาย บริหารงานทั่วไป..................................................................... งาน ประชาสัมพันธ....................................................................

กิจกรรมหลัก การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ...............................................

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ...อาจารยปรเมษฐ........... นามสกุล …………แสงออน………………………………………….……………. ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร………………………………………..………………………
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
- หนวยนับ : ครัง้
- สถิติ แผนการประชาสัมพันธ
ประจําหนวยงาน

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 รับนโยบายจากผูบริหาร – อาจารย

- ประชุมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
- รับนโยบายจากที่ประชุมไปดําเนินการ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
-รวบรวมขอมูลที่ตองการเผยแพร
-ออกแบบลงสื่อที่ตองการ เชน แผน
โปสเตอร แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ
-ตรวจสอบความถูกตอง
-ดําเนินการจัดพิมพ
-เผยแพรเอกสาร

2.1.2 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ

2.1.3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

รวม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
12
- โครงการ
4
- บันทึกขอความ
12

12

1
1
1
1
1

สื่อประชาสัมพันธ
เชน แผนโปสเตอร
แผ น พั บ ใบปลิ ว
ฯลฯ
4

5

สัดสวน
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รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ
หนวยงานภายนอก
จัดพิมพ โปสเตอร แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ
4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมต่ํากวาปริญญาตรี
4.2 ประสบการณทํางาน : มีประสบการณดานการประชาสัมพันธในสถานศึกษา ไมนอยกวา 1 ป

เรื่องที่ตองติดตอ

นายตรีวนัส กอนทองคํา
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ผูจัดทํา

ลงนาม
ตําแหนง

นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

68

ความถี่
หนวยงานภายนอก

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน ....... นาที/ 4 ชั่วโมง/ 68 วัน

ลงนาม
ตําแหนง

4

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก …………….การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ……………....
ชื่อ ............นายตรีวนัส............... นามสกุล ....................กอนทองคํา....................... รหัสเอกสาร WI – CIM – PA – PR - 05
งาน .............ประชาสัมพันธ............................... กิจกรรมหลัก ....................การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ.......................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ..........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล .......แสงออน....... ตําแหนง .......รองคณบดีฝายบริหาร........
แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช ....................................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหาร
- ดําเนินการเขียนโครงการ
- ทําบันทึกขออนุมัติโครงการจากผูบริหาร

3.2 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ
-รวบรวมขอมูลที่ตองการเผยแพร
-ออกแบบลงสื่อที่ตองการ เชน แผนโปสเตอร แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ
-ตรวจสอบความถูกตอง

3.3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
-ดําเนินการจัดพิมพ
-เผยแพรเอกสาร

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 06)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ..............2............ หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน .....-..... นาที/ .......5....... ชั่วโมง/ ........68......... วัน
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7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............แบบฟอรม
ลงนาม นายตรีวนัสกอนทองคํา
ตําแหนง ประชาสัมพันธ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย......บริหารงานทั่วไป........

งาน....ประชาสัมพันธ....
FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

ขั�นตอน

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมรอง

การตัดสิน ใจ

บุคคลภายในคณะ/ภายนอก

กิจกรรมหลัก ...การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ....
QM-xx-yy

WI-xx-yy

แบบฟอร์ม

Work Intrucion

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
ฝายประชาสัมพันธ

เขียนโครงการ
ทําบันทึกขออนุมัติ

เขียนโครงการเพื�อขออนุมัติจากผู้บริหาร

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

การสือ� สาร

เวลา
ผูบริหาร

นาที
NO

1.

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....68......วัน......5...... ชั่วโมง......-........นาที

พิจารณา /
สั�งการ

ชม.

วัน

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานหลัก

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

เอกสารโครงการ

4

i.j.k

สายงานไปและกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)

ตัวโครงการ

บันทึกข้อความ

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

ร้อยละ 100 โครงการการ
ดําเนินงาน

YES

2.

3.

ออกแบบสื�อประชาสัมพันธ์

จัดทําสื�อประชาสัมพันธ์

รวบรวมขอมูลที่ตองการเผยแพร

1

ออกแบบลงสื่อที่ตองการ เชน แผน
โปสเตอร แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ

1

ตรวจสอบความถูกตอง

1

เผยแพร่ ข้อมูล

1
1

ดําเนินการจัดทําสื�อ
ประชาสัมพันธ์

4
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ผูจัดทํา นายตรีวนัส กอนทองคํา

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

(ตําแหนง ประชาสัมพันธ)

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

ผูควบคุม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

ข้อมูลที�ต้องการเผยแพร่

ความถูกต้องของข้อมูล

สื�อที�ดําเนินการจัดทํา

ความถูกต้องของข้อมูล

5

ผู้อนุมัติ อาจารยปรเมษฐ แสงออน
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

สื�อประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 100 สื�อ
ประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด (KQI)
สื่อประชาสัมพันธ

รอยละ 100 สื่อ

ประชาสัมพันธ
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2.6 การตอบคําถามเบื้องตนผูมาติดตอ
ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานประชาสัมพันธ
ชื่อ …………………นายตรีวนัส …………………………………………………….........

นามสกุล ................กอนทองคํา……………………………....................................... รหัสเอกสาร JD CIM – PA – PR - 06

ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน ประชาสัมพันธ........................................................... กิจกรรมหลัก การตอบคําถามเบื้องตนผูมาติดตอ.....................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ .......อ. ปรเมษฐ.......................................... นามสกุล ………………แสงออน…………………………………….……………. ตําแหนง ………………รองคณบดีฝายบริหาร…………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1 การตอบคํ า ถามเบื้ อ งต น ผู ม า 2.1.1 รับขอมูลผูมาติดตอ
สอบถามความตองการของผูมาติดตอรับ 240 ขอมูลความ
5
ติดตอ
บริการ
ตองการ
- หนวยนับ : ครัง้
2.1.2 ตอบคําถามเบื้องตนผูมาติดตอ
ใหขอมูลเบื้องตนผูมาติดตอ
240
10
- สถิติ ยอนหลัง 6 เดือน
2.1.3 สงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
สงตอผูรับบริการไปยังฝายที่เกี่ยวของหรือ 240 ตอบคําถาม
5
บุคคลที่ตองการติดตอ
เบื้องตนผูมาติดตอ
รวม
20
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3
11
กิจกรรมหลัก

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

เรื่องที่ตองติดตอ

ความถี่

สัดสวน
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หนวยงานภายในที่เกี่ยวของ

งานวิชาการ / งานรับนักศึกษา / ขอมูลสาขา

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมต่ํากวาปริญญาตรี
4.2 ประสบการณทํางาน : มีประสบการณดานการประชาสัมพันธในสถานศึกษา ไมนอยกวา 1 ป

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน ...นาที/ ..3.... ชั่วโมง/ ..11.... วัน

ลงนาม
ตําแหนง

นายตรีวนัส กอนทองคํา
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ผูจัดทํา

ลงนาม
ตําแหนง

นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก …………การตอบคําถามเบือ้ งตนผูมาติดตอ………....
ชื่อ ............นายตรีวนัส............... นามสกุล ....................กอนทองคํา....................... รหัสเอกสาร WI – CIM – PA – PR - 06
งาน .............ประชาสัมพันธ............................... กิจกรรมหลัก ...................การตอบคําถามเบื้องตนผูมาติดตอ.............................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ..........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล .......แสงออน....... ตําแหนง .......รองคณบดีฝายบริหาร........
แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช ....................................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการตอบคําถามเบื้องตนผูมาติดตอ
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการตอบคําถามเบื้องตนผูมาติดตอ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตอบคําถามเบื้องตนผูมาติดตอ
ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับขอมูลผูมาติดตอ
สอบถามความตองการของผูมาติดตอรับบริการ

3.2 ตอบคําถามเบื้องตนผูมาติดตอ
ใหขอมูลเบื้องตนผูมาติดตอ

3.3 สงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
สงตอผูรับบริการไปยังฝายที่เกี่ยวของหรือบุคคลที่ตองการติดตอ

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 07)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ..............2................ หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน .....-..... นาที/…......3....... ชั่วโมง/.........11.......... วัน
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7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............แบบฟอรม
ลงนาม นายตรีวนัสกอนทองคํา
ตําแหนง ประชาสัมพันธ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย......บริหารงานทั่วไป........

งาน....ประชาสัมพันธ....
FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

ขั�นตอน

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมรอง

1.

รับข้อมูลผู้มาติดต่อ

2.

ตอบคําถามเบื�องต้นผู้มาติดต่อ

การตัดสิน ใจ

กิจกรรมหลัก ...การตอบคําถามเบื้องตนผูมาติดตอ....
QM-xx-yy

WI-xx-yy

แบบฟอร์ม

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....11.......วัน......3....... ชั่วโมง.......-.......นาที

Work Intrucion

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)

บุคคลภายในคณะ/ภายนอก

ฝายประชาสัมพันธ

เวลา

ฝายที่เกี่ยวของ

นาที

5

ติดต่อสอบถาม

ตอบคําถามเบื �องต้ น

การสือ� สาร

ชม.

วัน

สายงานหลัก

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

ข้อมูลความต้องการ

i.j.k

สายงานไปและกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

ข้อมูลความต้องการ

ตอบไม่ได ้

10

ตอบได ้

ผูต้ ดิ ต่อได้รับค ําตอบเรีย บร้อย

3.

ส่งต่อหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

ดําเนินการตอบค ําถาม
ผูม้ าติดต่อ

5

ข้อมูลในการตอบ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ผูจัดทํา นายตรีวนัส กอนทองคํา

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

(ตําแหนง ประชาสัมพันธ)

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

ผูควบคุม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

การตอบคําถามเบื�องต้น

ตัวชี้วัด (KQI)
การตอบคําถามเบื้องตน

20
หมายเหตุ

ความถูกต้องของข้อมูล

ผู้อนุมัติ อาจารยปรเมษฐ แสงออน
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ร้อยละ 100 คําตอบ

รอยละ 100 คําตอบ
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2.7 การประชาสัมพันธบนเว็บไซต

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานประชาสัมพันธ

ชื่อ ………………………นายตรีวนัส ……………………………………………….........

นามสกุล ................กอนทองคํา............................................................. รหัสเอกสาร JD CIM – PA – PR - 07

ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน ประชาสัมพันธ........................................................... กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธบนเว็บไซต............................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ......อ ปรเมษฐ........................................... นามสกุล ……………แสงออน……………………………………….……………. ตําแหนง ……………รองคณบดีฝายบริหาร……………………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การประชาสัมพันธบนเว็บไซต
- หนวยนับ : ครัง้
- สถิติ ยอนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง
2.1.1 รับแจงขาวสาร ขอมูลตางๆจากสํานักงานหรือ
สาขาวิชาภายในวิทยาลัย ที่ตองการประชาสัมพันธ

รายละเอียดกิจกรรม
รับแจงขอมูลขาวสารจากสํานักงาน หรือ
สาขาวิชาซึ่งจะสงผานระบบ e-office
หรือเมล หรือเอกสาร
เมื่อไดรับขอมูลมาทําการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอความและรูปภาพประกอบ

2.1.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล / รูปภาพ
กิจกรรม
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด (ตอป)

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
274
ขอมูล
10

274

1
10
-

เรื่องที่ตองติดตอ

1
5

45

ความถี่

สัดสวน
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สวนกลาง / สาขาวิชา / เจาของโครงการ
หัวหนาสํานักงาน / รองคณบดีฝายบริหาร

เรื่องตางๆที่ตองการลง
ตรวจสอบความถูกตอง

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมต่ํากวาปริญญาตรี
4.2 ประสบการณทํางาน : มีประสบการณดานการประชาสัมพันธในสถานศึกษา ไมนอยกวา 1 ป
5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน ..... นาที/ ....5....ชั่วโมง/ ....45... วัน

ลงนาม
ตําแหนง

นายตรีวนัส กอนทองคํา
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ผูจัดทํา

ลงนาม
ตําแหนง

นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก …………การประชาสัมพันธบนเว็บไซต………....
ชื่อ ............นายตรีวนัส............... นามสกุล ....................กอนทองคํา....................... รหัสเอกสาร WI – CIM – PA – PR – 06
งาน .............ประชาสัมพันธ............................... กิจกรรมหลัก ..................การประชาสัมพันธบนเว็บไซต......................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ..........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล .......แสงออน....... ตําแหนง .......รองคณบดีฝายบริหาร........
แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช ....................................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการประชาสัมพันธบนเว็บไซต
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธบนเว็บไซต
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธบนเว็บไซต
ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแจงขาวสาร ขอมูลตางๆจากสํานักงานคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะ ที่ตองการประชาสัมพันธ
รับแจงขอมูลขาวสารจากสํานักงานคณะ หรือสาขาวิชา ซึ่งจะสงผานระบบ e-office หรือเมล หรือเอกสาร

3.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล / รูปภาพกิจกรรม
เมื่อไดรับขอมูลมาทําการตรวจสอบความถูกตองของขอความและรูปภาพประกอบ

3.3 ดําเนินการลงขอมูลหรือขาวประชาสัมพันธบนเว็ปไซดของคณะ
นําเนื้อหาขาวหรือขอมูลที่ตรวจสอบแลวลงประชาสัมพันธในเว็ปไซดของคณะ

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 08)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ................2................ หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน .....-..... นาที/….....5........ ชั่วโมง/…........45........ วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............แบบฟอรม
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ลงนาม นายตรีวนัสกอนทองคํา
ตําแหนง ประชาสัมพันธ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย......บริหารงานทั่วไป........

งาน....ประชาสัมพันธ....
FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

ขั�นตอน

1.

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมรอง

การตัดสิน ใจ

กิจกรรมหลัก ...การประชาสัมพันธบนเว็บไซต ....
QM-xx-yy

WI-xx-yy

แบบฟอร์ม

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....45.......วัน......5....... ชั่วโมง.......-.......นาที

Work Intrucion

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)

บุคคลภายในคณะ/ภายนอก

ฝายประชาสัมพันธ

รับแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่างๆจาก

สํานักงานคณะ/สาขาวิชา

แจ้ งข่าวสาร/ข้ อมูลต่างๆ

สํานักงานคณะหรือสาขาวิชาภายใน

การสือ� สาร

เวลา
นาที

ชม.

10

วัน

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

ข้อมูลหรือข่าวสาร

สายงานหลัก

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

ความถูกต้องของข้อมูลหรือ

i.j.k

สายงานไปและกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

ข้อมูลข่าวสาร

ร้อยละ 100

ข้อมูลข่าวสาร

ความถูกต้องของข้อมูลที�

ร้อยละ 100

ข้อมูล

ข่าวสาร

คณะ ที�ต้องการประชาสัมพันธ์
รวบรวมข้ อมูลข่าวสาร

2.

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล /

NO

รูปภาพกิจกรรม

ความถูกต้องของข้อมูลหรือ

1

ตรวจสอบ

ข่าวสาร

YES

3.

ดําเนินการลงข้อมูลหรือข่าว
ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซด์ของคณะ

ทราบข้ อมูล

30

ดําเนินการลงข้ อมูลหรื อข่าว
ประชาสัมพันธ์

บนเว็ปไซด์ของคณะ

40
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ข้อมูลหรือข่าวประชาสัมพันธ์

ผูจัดทํา นายตรีวนัส กอนทองคํา

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

(ตําแหนง ประชาสัมพันธ)

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

ผูควบคุม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

1

ผู้อนุมัติ อาจารยปรเมษฐ แสงออน
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ความถูกต้องของข้อมูล

ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

ตัวชี้วัด (KQI)
ความถูกตองของขอมูลที่
ประชาสัมพันธบนเว็บไซต

รอยละ 100 ขอมูล
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3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 การซอมบํารุงฮารแวร
ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานIT / โสตฯ
ชื่อ ชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การซอมบํารุงฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ...............
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักทีร่ ับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1การซอมบํารุงฮารดแวร/
ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ
-หนวยนับ : เครื่อง
- สถิติ ยอนหลัง 6 เดือน

2.1.1 ตรวจสอบรายการซอม

ตรวจสอบรายละเอียดตามใบแจง
รายการซอมบํารุง เชน ชื่อผูแจง
อาคาร หอง และอาการที่แจง
วิเคราะหอาการเสียเบื้องตนตาม

2.1.2 วิเคราะหอาการเสียเบื้องตน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/
นาที ชั่วโมง วัน
คุณภาพ
200
ใบแจงรายการ 3
ครั้ง/ป ซอมบํารุง
200

ใบแจงรายการ 25

-

-

สัดสวน

100

2.1.3 สํารองขอมูล

2.1.4 กรณีเกิดจาก ฮารดแวร
2.1.4.1 วิเคราะหอุปกรณที่มีปญ
 หา

2.1.4.2 เปลี่ยนอุปกรณภายนอกเคส

2.1.4.3 เปลี่ยนอุปกรณภายในเคส

2.1.5 กรณีเกิดจาก ซอฟตแวร
2.1.5.1 วิเคราะหอาการวาเกิดจากเครื่อง
ติดไวรัส การทํางานของระบบปฏิบัติการ หรือ
การทํางานของโปรแกรมที่ใชงานผิดพลาด
2.1.5.2 แกปญ
 หาในกรณีเครื่องติดไวรัส

รายการที่แจงมาวาเกิดจากฮารดแวร ครั้ง/ป ซอมบํารุง
หรือ ซอฟตแวร และเขียนอาการที่
พบลงใบแจงซอมบํารุง
เมื่อวิเคราะหอาการเสียไดแลว ก็
200
ดําเนินการสํารองขอมูลไวเพื่อ
ครัง้ /ป
ปองกันความเสียหายของขอมูล

30

-

-

วิเคราะหอุปกรณที่เกิดปญหาวา
สามารถซอมไดหรือไมหรือตองหา
อุปกรณชิ้นใหมมาทดแทน
อุปกรณภายนอกเคส เชน เมาส
คียบอรด สายสัญญาณจอภาพ
จอภาพ เปนตน
อุปกรณภายในเคส เชน เมนบอรด
การดจอ แรม ถานไบออส ฮารดดิส
เปนตน

50
ครั้ง/ป

25

-

-

50
ครั้ง/ป

10

-

-

50
ครั้ง/ป

20

-

-

ทดสอบเปดโปรแกรมหรือเช็คจากโพ
รเซสวามีการทํางานแบบผิดปกติ
หรือไม
เช็คการทํางานของแอนตี้ไวรัส
และอัฟเดทฐานขอมูลของแอนตี้

200
ครั้ง/ป

20

-

-

200
ครั้ง/ป

20

-

-
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ไวรัส พรอมทําการแสกนและคลีน
ไวรัสทิ้ง
2.1.5.3 แกปญหาการทํางานของโปรแกรม ดําเนินการถอนโปรแกรมนั้นออก
ที่ผิดพลาด
และทําการติดตั้งโปรแกรมเขาไปใหม
2.1.5.4 แกปญหาการทํางานของ
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการผาน
ระบบปฏิบัติการผิดพลาด
แผนโปรแกรม
- ติดตั้งโปรแกรมชุดสํานักงาน
- ติดตั้งโปรแกรมยูทิลิตี้
2.1.5.5 ตรวจสอบหลังการแกไข
- ทดสอบหลังดําเนินการแกไข
- เขียนบันทึกลงใบแจงซอมบํารุง วา
ดําเนินการทําสิ่งใดลงไปบาง และ
บันทึกขอมูลเบื้องตนเชน เลข
ครุภัณฑ ยี่หอ รุน เปนตน
2.1.6 คืนกลับขอมูลที่สํารองไวในขั้นตอนแรก นําขอมูลที่สํารองไวในตอนแรกคืน
กลับหลังดําเนินการแกไขเสร็จ
เรียบรอยแลว
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

200
ครั้ง/ป
200
ครั้ง/ป

30

-

-

-

3

-

200
ครั้ง/ป

10

-

-

200
คอมพิวเตอรที่ 30
ครั้ง/ป ผานการแกไข
ตรวจสอบและ
พรอมใชงาน
43
28

-

-

6
1

172
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ
ชื่อ ........นายชอม........................ นามสกุล ............สุกปลั่ง......................... รหัสเอกสาร WI - CIM - GA - IT - 04
งาน ..............เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ.... กิจกรรมหลัก ..การซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ……
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ …อาจารยปรเมษฐ………… นามสกุล ……แสงออน…. ตําแหนง ......รองคณบดีฝายบริหาร....
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบรายการซอม
- ตรวจสอบรายละเอียดตามใบแจงรายการซอมบํารุง เชน ชื่อผูแจง อาคาร หอง และอาการที่แจง
3.2 วิเคราะหอาการเสียเบื้องตน
- วิเคราะหอาการเสียเบื้องตนตามรายการที่แจงมาวาเกิดจากฮารดแวร หรือ ซอฟตแวร และเขียนอาการที่พบลง
ใบแจงซอมบํารุง
3.3 สํารองขอมูล
- เมื่อวิเคราะหอาการเสียไดแลว ก็ดําเนินการสํารองขอมูลไวเพื่อปองกันความเสียหายของขอมูล
3.4 กรณีเกิดจาก ฮารดแวร
3.4.1 วิเคราะหอุปกรณที่มีปญหา
- วิเคราะหอุปกรณที่เกิดปญหาวาสามารถซอมไดหรือไมหรือตองหาอุปกรณชิ้นใหมมาทดแทน
3.4.2 เปลี่ยนอุปกรณภายนอกเคส
- อุปกรณภายนอกเคส เชน เมาส คียบอรด สายสัญญาณจอภาพ จอภาพ เปนตน
3.4.3 เปลี่ยนอุปกรณภายในเคส
- อุปกรณภายในเคส เชน เมนบอรด การดจอ แรม ถานไบออส ฮารดดิส เปนตน
3.5 กรณีเกิดจาก ซอฟตแวร
3.5.1 วิเคราะหอาการวาเกิดจากเครื่องติดไวรัส การทํางานของระบบปฏิบัติการ หรือการทํางานของ
โปรแกรมที่ใชงานผิดพลาด
- ทดสอบเปดโปรแกรมหรือเช็คจากโพรเซสวามีการทํางานแบบผิดปกติหรือไม
3.5.2 แกปญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส
- เช็คการทํางานของแอนตี้ไวรัสและอัฟเดทฐานขอมูลของแอนตี้ไวรัส พรอมทําการแสกนและคลีนไวรัส
3.5.3 แกปญหาการทํางานของโปรแกรมที่ผิดพลาด
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-

ดําเนินการถอนโปรแกรมนั้นออกและทําการติดตั้งโปรแกรมเขาไปใหม
3.5.4 แกปญหาการทํางานของระบบปฏิบัติการผิดพลาด
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการผานแผนโปรแกรม
- ติดตั้งโปรแกรมชุดสํานักงาน
- ติดตั้งโปรแกรมยูทิลิตี้
3.6 ตรวจสอบหลังการแกไข
- ทดสอบหลังดําเนินการแกไข
- เขียนบันทึกลงใบแจงซอมบํารุง วาดําเนินการทําสิ่งใดลงไปบางและบันทึกขอมูลเบื้องตนเชน เลขครุภัณฑ ยี่หอ
รุน เปนตน
3.7คืนกลับขอมูลที่สํารองไวในขั้นตอนแรก
- นําขอมูลที่สํารองไวในตอนแรกคืนกลับหลังดําเนินการแกไขเสร็จเรียบรอยแลว

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ...............1................. หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 43 นาที/ 6 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .....1..........แบบฟอรม

ลงนาม นายชอม สุกปลั่ง
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝายบริหารงานทั่วไป

งาน เทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ

เริ�ม ต้น / สินสุด
�

ขั�นตอน

การตัดสินใจ

การปฎิบัต ิงานทั�ว ไป

กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลักการซอมบํารุงฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ

แบบฟอร์ม

Work Intrucion

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน .....6..... ชั่วโมง......43.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

FM-xx-yy

จุดเชื�อมโยง

คูมื
่ อปฏิบัต ิงาน

สายงานหลัก

การสือสาร
�

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)

ผู้ใช้บริการ

เจ้าหน้าที�ฝ่าย IT / โสตฯ

สายงานย้อนกลับ

เวลา
หัวหน้าสํานักงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

i.j.k

สายงานไปและกลับ

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วัด (kpi)

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

1
เริ่ม ตน

แจงซ่
้ อ มผ่านแบบฟอร์ม
FM-IT-01

2

3

4

ตรวจสอบรายการซ่อม
ตรวจเช็คแบบฟอร์ ม

3

วิเคราะหอาการ

25

วิเคราะห์อาการเสียเบื�องต้น

สํารองข้อมูล
สํา รองข้ อมูล

5

สํา รองข้ อมูล

30

25

เปลี่ยนอุปกรณภายนอกเคส
เปลี�ย นอุปกรณ์

7

8

เปลี่ยนอุปกรณภายในเคส

10

เปลี�ย นอุปกรณ์

วิเคราะหอาการวาเกิดจากเครื่องติดไวรัส
การทํางานของระบบปฏิบัติการ หรือ
การทํางานของโปรแกรมที่ใชงานผิดพลาด

9

แกปญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส

10

แกปญหาการทํางานของโปรแกรมที่
ผิดพลาด

20

20

วิเคราะหอาการ

20

แก้ ไขปั ญ หา

11

แกปญหาการทํางานของระบบปฏิบัติการ
ผิดพลาด

12

ตรวจสอบหลังการแกไข

13

ความครบถวนของขอมูล

วิเคราะหอุปกรณที่มีปญหา
วิเคราะหอาการ

6

ใบแจงรายการซอมบํารุงฯ
(FM-IT-01)

แก้ ไขปั ญ หา

30

แก้ ไขปั ญ หา

3

ตรวจเช็ค

10

ปญหาไดถูกแกไขทําให
อุปกรณพรอมสําหรับการใช
งาน

คืนกลับข้ อมูล

30

ความครบถวนของขอมูล

คืนกลับขอมูลที่สํารองไวในขั้นตอนแรก

14

คอมพิวเตอรที่ผานการแกไข
ตรวจสอบและพรอมใชงาน

สิ �นสุด

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ป
2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

ผูจัดทํา ...........นายชอม สุกปลั่ง..................
(ตําแหนง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร....)

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป
ผูควบคุม ........อาจารยปรเมษฐ แสงออน...........
(ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....)

ผูอนุมัติ

อาจารยปรเมษฐ แสงออน

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

43

6

ตัวชี้วัด
(KQI)
ฐานขอมูล
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3.2 การบริการการเรียนการสอน

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานIT / โสตฯ
ชื่อ นายชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนการสอน..............................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การบริการการเรียนการสอน
- หนวยนับ : ครัง้
- สถิติ ยอนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง
2.1.1 กรณีของหองเรียน
2.1.1.1 รับแจงปญหาทางโทรศัพทหรือจาก
ผูรับบริการโดยตรงในการใชงานสือ่ การเรียนการสอน
2.1.1.2 เจา หนา ที่ดํา เนิน แกปญหาตามที่ไ ดรับ
แจง
2.1.1.3 ตรวจเช็คอุปกรณพรอมอธิบายปญหาที่
เกิดใหผูรับบริการทราบถึงปญหา

รายละเอียดกิจกรรม
ผูรับบริการแจงปญหาเขามายัง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
รั บ เรื่ อ งและรายละเอี ย ดของป ญ หาที่
เกิดขึ้น
ตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น เชน การปด เปด สัญญาณการเชื่อมตอระหวางอุปกรณ
ขั้วตอสัญญาณตางๆ ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร
โปรเจ็คเตอรวิชวลไลเซอร

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
180
ครั้ง/ป
180
ครั้ง/ป
180
ครั้ง/ป

หองเรียนและ
อุปกรณที่มี
คุณภาพพรอมใช
งานสําหรับการ
เรียนการสอน

5

-

-

10

-

-

5

-

-

สัดสวน
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2.1.2 กรณีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2.1.2.4 ตรวจสอบอุปกรณและจัดเตรียมอุปกรณ
คอมพิวเตอรและสื่อการเรียนการสอน ใหกับ อาจารย
หรือ วิทยากร กอนเริ่มการอบรมหรือการสอน
2.1.2.5 ตรวจสอบความพรอมคอมพิวเตอรของผู
อบรม

2.1.2.6 ตรวจสอบอุปกรณหลังใชงาน

จัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร ตรวจเช็ค
ความพรอมของไมล ลําโพง โปรเจ็คเตอร
ใหกับอาจารยหรือวิทยากร
ตรวจเช็ค ความพรอมของฮารดแวร เชน
เมาส คี ย บ อร ด หู ฟ ง ซอฟต แ วร เช น
ระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
หรือโปรแกรมที่ใชประกอบการอบรม

12 ครั้ง/
ป

12 ครั้ง/ หองปฏิบัติการ
ป
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณพรอมใช
งานสําหรับการ
เรียนการสอน
หลั ง สิ้ น สุ ด การอบรมหรื อ การสอนจะ 12 ครั้ง/
ตรวจเช็ ค อุ ป กรณ ที่ ใ ช ง านเสร็ จ เป น ที่ ป
เรี ย บร อ ยแล ว และจั ด เก็ บ เข า ที่ เ พื่ อ ให
พรอมที่จะใชงานในชวงเวลาถัดไป

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

10

-

-

15

-

-

15

-

-

-

1
5

9
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การบริการการเรียนการสอน
ชื่อ ........นายชอม........................ นามสกุล ............สุกปลั่ง......................... รหัสเอกสาร WI – CIM - GA - IT - 01
งาน .เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ ..................กิจกรรมหลัก .....การบริการการเรียนและการสอน ……………………
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ …อาจารยปรเมษฐ………… นามสกุล ……แสงออน…… ตําแหนง ......รองคณบดีฝายบริหาร....
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการบริการการเรียนและการสอน
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการบริการการเรียนและการสอน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการบริการการเรียนและการสอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กรณีของหองเรียน
3.1.1รับแจงปญหาทางโทรศัพทหรือจากผูรับบริการโดยตรงในการใชงานสื่อการเรียนการสอน
- ผูรับบริการแจงปญหาเขามายังหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
3.1.2 เจาหนาที่ดําเนินแกปญหาตามที่ไดรับแจง
- รับเรื่องและรายละเอียดของปญหาที่เกิดขึ้น
3.1.3 ตรวจเช็คอุปกรณพรอมอธิบายปญหาที่เกิดใหผูรับบริการทราบถึงปญหา
-ตรวจสอบสาเหตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เช น การป ด -เป ด สั ญ ญาณการเชื่ อ มต อ ระหว า งอุ ป กรณ ขั้ ว ต อ สั ญ ญาณต า งๆ
ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร โปรเจ็คเตอร วิชวลไลเซอร
3.2 กรณีของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
3.2.1ตรวจสอบอุ ป กรณ แ ละจั ดเตรี ย มอุ ป กรณ คอมพิว เตอรแ ละสื่ อการเรี ยนการสอน ใหกั บ อาจารย หรื อ
วิทยากร กอนเริ่มการอบรมหรือการสอน
- จัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร ตรวจเช็คความพรอมของไมล ลําโพง โปรเจ็คเตอรใหกับอาจารยหรือวิทยากร
3.2.2ตรวจสอบความพรอมคอมพิวเตอรของผูอบรม
- ตรวจเช็คความพรอมของฮารดแวร เชน เมาส คียบอรด หูฟง ซอฟตแวร เชน ระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรม
สํานักงาน หรือโปรแกรมที่ใชประกอบการอบรม
3.2.3ตรวจสอบอุปกรณหลังใชงาน
- หลังสิ้นสุดการอบรมหรือการสอนจะตรวจเช็คอุปกรณที่ใชงานเสร็จเปนที่เรียบรอยแลวและจัดเก็บเขาที่เพื่อให
พรอมที่จะใชงานในชวงเวลาถัดไป
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ................1................ หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ............ นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ....................1.................... แบบฟอรม

ลงนาม นายชอม สุกปลั่ง
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ

110

111

112

3.3 การถายภาพ/วีดีโอ/ตัดตอ/กราฟฟก

ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานIT / โสตฯ
ชื่อ นายชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การถายภาพ/วีดีโอ/ตัดตอ/กราฟฟก..............................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
รายละเอียดกิจกรรม
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1การถ า ยภาพ/วี ดี โ อ/ตั ด ต อ / 2.1.1 ทําการตัดตอภาพวิดีโอ
กราฟฟก
- หนวยนับ : ครั้ง

นําไฟลวีดีโอ ที่บันทึกเสร็จมาตัดตอโดยใช 4 ครั้ง/ ไฟลวีดีโอ
โปรแกรมตัดตอ วีดีโอ และแปลง ไฟลให
ป
สามารถใช ง านใช ง านได กั บ โปรแกรมดู
วีดีโอ ในคอมพิวเตอรหรือเครื่องเลนทั่วไป

-

1

-

20

-

-

- สถิติ ยอนหลัง 6 เดือน
2.1.2 นําไฟลรูปหรือภาพเคลื่อนไหวบันทึกลงแผนดีวีดี นําไฟลที่ดําเนินการตัดตอเสร็จเรียบรอย 20 ครั้ง/ แผนดีวีดีไฟลวีดีโอ
ป
หรือ External HDD
แล ว บั น ทึ ก ลง แผ น ดี วี ดี หรื อ External
HDD
หรื อ ตามความต อ งการของ
ผูรับบริการ

สัดสวน
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รวม

20

1

รวมระยะเวลาทั้งหมด

40

3

1

114

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ
ชื่อ ........นายชอม........................ นามสกุล ............สุกปลั่ง......................... รหัสเอกสาร WI - CIM - GA - IT - 04
งาน ..............เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ...... กิจกรรมหลัก ........การซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ……
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ …อาจารยปรเมษฐ………… นามสกุล ……แสงออน…………. ตําแหนง ......รองคณบดีฝายบริหาร....
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการซอมบํารุง/ฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบรายการซอม
- ตรวจสอบรายละเอียดตามใบแจงรายการซอมบํารุง เชน ชื่อผูแจง อาคาร หอง และอาการที่แจง
3.2 วิเคราะหอาการเสียเบื้องตน
- วิเคราะหอาการเสียเบื้องตนตามรายการที่แจงมาวาเกิดจากฮารดแวร หรือ ซอฟตแวร และเขียนอาการที่พบลงใบแจง
ซอมบํารุง
3.3 สํารองขอมูล
- เมื่อวิเคราะหอาการเสียไดแลว ก็ดําเนินการสํารองขอมูลไวเพื่อปองกันความเสียหายของขอมูล
3.4 กรณีเกิดจาก ฮารดแวร
3.4.1วิเคราะหอุปกรณที่มีปญหา
- วิเคราะหอุปกรณที่เกิดปญหาวาสามารถซอมไดหรือไมหรือตองหาอุปกรณชิ้นใหมมาทดแทน
3.4.2เปลี่ยนอุปกรณภายนอกเคส
- อุปกรณภายนอกเคส เชน เมาส คียบอรด สายสัญญาณจอภาพ จอภาพ เปนตน
3.4.3เปลี่ยนอุปกรณภายในเคส
- อุปกรณภายในเคส เชน เมนบอรด การดจอ แรม ถานไบออส ฮารดดิส เปนตน
3.5 กรณีเกิดจาก ซอฟตแวร
3.5.1วิเคราะหอาการวาเกิดจากเครื่องติดไวรัส การทํางานของระบบปฏิบัติการ หรือการทํางานของโปรแกรม
ที่ใชงานผิดพลาด
- ทดสอบเปดโปรแกรมหรือเช็คจากโพรเซสวามีการทํางานแบบผิดปกติหรือไม
3.5.2แกปญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส
- เช็คการทํางานของแอนตี้ไวรัสและอัฟเดทฐานขอมูลของแอนตี้ไวรัส พรอมทําการแสกนและคลีนไวรัสทิ้ง
3.5.3แกปญหาการทํางานของโปรแกรมที่ผิดพลาด
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-

ดําเนินการถอนโปรแกรมนั้นออกและทําการติดตั้งโปรแกรมเขาไปใหม
3.5.4แกปญหาการทํางานของระบบปฏิบัติการผิดพลาด
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการผานแผนโปรแกรม
- ติดตั้งโปรแกรมชุดสํานักงาน
- ติดตั้งโปรแกรมยูทิลิตี้
3.6ตรวจสอบหลังการแกไข
- ทดสอบหลังดําเนินการแกไข
- เขียนบันทึกลงใบแจงซอมบํารุง วาดําเนินการทําสิ่งใดลงไปบางและบันทึกขอมูลเบื้องตนเชน เลขครุภัณฑ ยี่หอ รุน
เปนตน
3.7คืนกลับขอมูลที่สํารองไวในขั้นตอนแรก
- นําขอมูลที่สํารองไวในตอนแรกคืนกลับหลังดําเนินการแกไขเสร็จเรียบรอยแลว

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ...............1................. หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 43 นาที/ 6 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .....1..........แบบฟอรม

ลงนาม นายชอม สุกปลั่ง
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝายบริหารงานทั่วไป

งาน เทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ
FM-xx-yy

เริ�ม ต้น / สินสุด
�

ขั�นตอน

การตัดสินใจ

การปฎิบัต ิงานทั�ว ไป

กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลักการซอมบํารุงฮารดแวร/ซอฟแวร/ดูแลอุปกรณ

แบบฟอร์ม

Work Intrucion

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน .....6..... ชั่วโมง......43.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

จุดเชื�อมโยง

คูมื
่ อปฏิบัต ิงาน

สายงานหลัก

การสือสาร
�

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)

ผู้ใช้บริการ

เจ้าหน้าที�ฝ่าย IT / โสตฯ

สายงานย้อนกลับ

เวลา
หัวหน้าสํานักงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

i.j.k

สายงานไปและกลับ

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วัด (kpi)

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

1
เริ่มตน

แจงซ่
้ อ มผ่านแบบฟอร์ม
FM-IT-01

2

3

4

ตรวจสอบรายการซ่อม
ตรวจเช็คแบบฟอร์ ม

3

วิเคราะหอาการ

25

วิเคราะห์อาการเสียเบื�องต้น

สํารองข้อมูล
สํารองข้ อมูล

5

สํารองข้ อมูล

30

6

เปลี่ยนอุปกรณภายนอกเคส

7

เปลี่ยนอุปกรณภายในเคส

25

เปลี�ยนอุปกรณ์

10

เปลี�ยนอุปกรณ์

วิเคราะหอาการวาเกิดจากเครื่องติดไวรัส
การทํางานของระบบปฏิบัติการ หรือ
การทํางานของโปรแกรมที่ใชงานผิดพลาด

9

แกปญหาในกรณีเครื่องติดไวรัส

10

แกปญหาการทํางานของโปรแกรมที่
ผิดพลาด

20

20

วิเคราะหอาการ

20

แก้ ไขปั ญ หา

11

12

13

ความครบถวนของขอมูล

วิเคราะหอุปกรณที่มีปญหา
วิเคราะหอาการ

8

ใบแจงรายการซอมบํารุงฯ
(FM-IT-01)

แก้ ไขปั ญ หา

แกปญหาการทํางานของระบบปฏิบัติการ
ผิดพลาด

30

แก้ ไขปั ญ หา

3

ตรวจสอบหลังการแกไข
ตรวจเช็ค

10

ปญหาไดถูกแกไขทําให
อุปกรณพรอมสําหรับการใช
งาน

คืนกลับข้ อมูล

30

ความครบถวนของขอมูล

คืนกลับขอมูลที่สํารองไวในขั้นตอนแรก

14

คอมพิวเตอรที่ผานการแกไข
ตรวจสอบและพรอมใชงาน

สิ �นสุด

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ป
2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

ผูจัดทํา ...........นายชอม สุกปลั่ง..................
(ตําแหนง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร....)

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป
ผูควบคุม ........อาจารยปรเมษฐ แสงออน...........
(ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....)

ผูอนุมัติ

อาจารยปรเมษฐ แสงออน

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

43

6

ตัวชี้วัด
(KQI)
ฐานขอมูล
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3.4 การติดตั้งอุปกรณใหม
ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานIT / โสตฯ
ชื่อ ชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การติดตั้งอุปกรณใหม........................................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การติดตั้งอุปกรณใหม
- หนวยนับ : เครื่อง
-สถิติ ยอนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง
2.1.1 รับเรื่องการขอติดตั้งอุปกรณใหม

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

ระยะเวลาที่ใช

ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ นาที

- รั บ เรื่ อ งการขอติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ใ หม จ าก 12 ครั้ง/

10

ฝายพัสดุ
- ตรวจสอบรายชื่ อ ของผู รั บ ครุ ภั ณ ฑ
อาคาร หอง และหมายเลขครุภัณฑและ
อุปกรณ

ป

ชั่วโมง

วัน

-

-

สัดสวน
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2.1.2 กรณีคอมพิวเตอรใหม
2.1.2.1 ติดตั้งคอมพิวเตอรเครื่องใหม

ต อ พ ว งอุ ป กรณ ต า งๆ เช น เคส จอภาพ 12 ครั้ง/
เมาส คี ย บ อร ด ให อ ยู ใ นสภาพพร อ มใช ป

ตรวจเช็ ค พรอมติดตั้ง โปรแกรมที่จํา เป น 12 ครั้ง/ คอมพิวเตอรใหม
เพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง การถ า ยโอนข อ มู ล จาก ป

-

-

-

-

-

5

-

-

50

1

-

1

3

20

งาน
2.1.2.2 ตรวจเช็คโปรแกรมพรอมถายโอนขอมูล

-

45

พรอมใชงาน

เครื่องเกามายังเครื่องที่ติดตั้งเขาไปใหม
2.1.3 กรณีอุปกรณตอพวงอื่นๆ
2.1.3.1 ติดตั้งพริ้นเตอร หรือ สแกนเนอร

- ติดตั้งพริ้นเตอร หรือ สแกนเนอร เขากับ 12 ครั้ง/
คอมพิวเตอร

ป

30

- ลงโปรแกรมที่ติดมากับตัวอุปกรณ
2.1.4 ตรวจเช็คหลังการติดตั้ง

ทดสอบอุปกรณและโปรแกรมใหพรอมใช 12 ครั้ง/ อุปกรณตอพวง
งานหลังการติดตั้ง

ป

เชน พริ้นเตอร
สแกนเนอร เครื่อง
ใหมพรอมใชงาน

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การติดตั้งอุปกรณใหม
ชื่อ ........นายชอม........................ นามสกุล ............สุกปลั่ง......................... รหัสเอกสาร WI - CIM - GA - IT - 05
งาน .....................เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ ....................กิจกรรมหลัก ...........การติดตั้งอุปกรณใหม……………….
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ …อาจารยปรเมษฐ………… นามสกุล ……แสงออน…………. ตําแหนง ......นักวิชาการคอมพิวเตอร....
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการติดตั้งอุปกรณใหม
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการติดตั้งอุปกรณใหม
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในงานติดตั้งอุปกรณใหม
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับเรื่องการขอติดตั้งอุปกรณใหม
- รับเรื่องการขอติดตั้งอุปกรณใหมจากฝายพัสดุ
- ตรวจสอบรายชื่อของผูรับครุภัณฑ อาคาร หอง และหมายเลขครุภัณฑและอุปกรณ
3.2 กรณีคอมพิวเตอรใหม
3.2.1ติดตั้งคอมพิวเตอรเครื่องใหม
- ตอพวงอุปกรณตางๆ เชน เคส จอภาพ เมาส คียบอรด ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
3.2.2ตรวจเช็คโปรแกรมพรอมถายโอนขอมูล
- ตรวจเช็คพรอมติดตั้งโปรแกรมที่จําเปนเพิ่มเติมรวมถึงการถายโอนขอมูลจากเครื่องเกามายังเครื่องที่ติดตั้ง
เขาไปใหม
3.3 กรณีอุปกรณตอพวงอื่นๆ
3.3.1ติดตั้งพริ้นเตอร หรือ สแกนเนอร
- ติดตั้งพริ้นเตอร หรือ สแกนเนอร เขากับคอมพิวเตอร
- ลงโปรแกรมที่ติดมากับตัวอุปกรณ
3.4ตรวจเช็คหลังการติดตั้ง
- ทดสอบอุปกรณและโปรแกรมใหพรอมใชงานหลังการติดตั้ง
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ...............1................. หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 50 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .......1........แบบฟอรม

ลงนาม นายชอม สุกปลั่ง
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝายบริหารงานทั่วไป

งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ

FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

ขั�นตอน

การตัดสิน ใจ

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมรอง

กิจกรรมหลักการติดตั้งอุปกรณใหม

แบบฟอร์ม

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน .....1..... ชั่วโมง......50.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

สายงานหลัก

การสือ� สาร

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)

ฝ่ายพัสดุ

เจ้าหน้าที�ฝ่าย IT / โสตฯ

สายงานย้อนกลับ

เวลา
หัวหน้าสํานักงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

ชม.

วัน

i.j.k

สายงานไปและกลับ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ใบตรวจรับครุภัณฑ

รายชื่อผูรับและเลขครุภัณฑ

ตัวชี้วัด (kpi)

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

1
เริ่มตน

แจ้ งเรื� องติดตั �งอุปกรณ์ ใหม่

2

รับเรื�องการขอติดตั�งอุปกรณ์ใหม่
รั บเรื� อง

3

ตรวจสอบชนิดอุปกรณ

10

ติดตั�งคอมพิวเตอร์เครื�องใหม่
ติดตั �ง

4

20

ตรวจเช็คโปรแกรมพร้อมถ่ายโอนข้อมูล
ตรวจเช็คพร้ อมโอนข้ อมูล

5

6

45

คอมพิวเตอรใหมพรอมใชงาน

ติดตั �ง

30

อุปกรณตอพวง เชน พริ้นเตอร
สแกนเนอร เครื่องใหมพรอม
ใชงาน

ตรวจสอบ

5

ติดตั้งพริ้นเตอร หรือ สแกนเนอร

ตรวจเช็คหลังการติดตั้ง

7
สิ �นสุด

รวม
หมายเหตุ

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

ผูจัดทํา ............นายชอม สุกปลั่ง..................
(ตําแหนง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร....)
ผูควบคุม ........อาจารยปรเมษฐ แสงออน...........
(ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....)

ผูอนุมัติ อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

50

1

ตัวชี้วัด
(KQI)
ฐานขอมูล
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3.5 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานIT / โสตฯ
ชื่อ นายชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต..........................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต
- หนวยนับ : ครัง้

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

ระยะเวลาที่ใช

ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ นาที

ชั่วโมง

วัน

360
ครั้ง/ป

10

-

-

360

30

-

-

2.1.1 กรณีออกแบบกราฟฟค
2.1.1.1 คัดภาพและตรวจสอบ

- สถิติ ยอนหลัง 6 เดือน

- คัดเลือกภาพจากฝา ยประชาสัมพัน ธที่
นําสงเพื่อนํามาขึ้นเว็บไซต
- ตรวจสอบขนาดของภาพว า สามารถ
นํ า มาขึ้ น เว็ บ ไซต ไ ด เ ลยหรื อ ต อ งมา
ปรับแตงขนาดของภาพกอน

2.1.1.2 ปรับแตงภาพ

- ปรับขนาดของภาพใหเหมาะสมกับการ

สัดสวน
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นําขึ้นเว็บไซต

ครั้ง/ป

- แตงภาพ ใสขอความ ตามหัวขอของสิ่งที่
จําเปนตองประชาสัมพันธ
2.1.1.3 อัฟขึ้นเซิฟเวอร

นํ า ภาพอั ฟ โหลดเข า ไปยั ง เซิ ฟ เวอร เ พื่ อ
ประมวลผลผานหนาเว็บบราวเซอร

360
ครั้ง/ป

5

-

-

2.1.1.4 ตรวจสอบหลังอัฟเดท

ตรวจสอบหน า เว็ บ เพจผ า นหน า เว็ บ
บราวเซอรและตรวจสอบความถูกตองหลัง
หลังการอัฟเดท เชน ขนาดภาพ ขอความ
วาเปนไปตามที่ประชาสัมพันธแจงหรือไม

360
ครั้ง/ป

5

-

-

- เพิ่มเมนูที่จําเปนขึ้น

2 ครั้ง /
ป

20

-

-

2.1.2.2 ปรับแตงเทมเพลต

ปรับแตงหนาเทมเพลต เชน เพิ่มภาพใน 2 ครั้ง /
แต ล ะหน า สร า งลิ้ ง ไปยั ง หน ว ยงาน
ป
ภายนอก เพิ่มโมดูลที่จําเปน เปนตน

20

-

-

2.1.2.3 ตรวจสอบหลังอัฟเดท

ตรวจสอบหน า เว็ บ เพจผ า นหน า เว็ บ 2 ครั้ง / หนาเว็บไซตที่ ใช
ป
งานงาย สวยงาม
บราวเซอรและตรวจสอบความถูกตองหลัง
และเปนปจจุบัน
หลั ง การอั ฟ เดท เช น ตํ า แหน ง ของเมนู
ความถูกต องของลิ้ง ที่สง ไปยัง หนว ยงาน

5

-

-

หนาเว็บไซตที่
ทันสมัย สวยงาม
และเปนปจจุบัน

2.1.2 กรณีปรับยูสเซอรอินเตอรเฟส
2.1.2.1 ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลบ เมนู

- ปรับแตงตําแหนงของเมนู
- ลบเมนูที่ไมตองการแสดงผลหนาจอออก
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ภายนอก
รวม

35

1

-

รวมระยะเวลาทั้งหมด

50

6

51
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต
ชื่อ ........นายชอม........................ นามสกุล ............สุกปลั่ง......................... รหัสเอกสาร WI - CIM - GA - IT - 06
งาน .................เทคโนโลยี ส ารสนเทศ/โสตทั ศ ณู ป กรณ . .................. กิ จ กรรมหลั ก ......การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
เว็บไซต…….……
ผูบังคับบัญชา ชื่อ …อาจารยปรเมษฐ………… นามสกุล ……แสงออน…………. ตําแหนง ......รองคณบดีฝายบริหาร....
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กรณีออกแบบกราฟฟค
3.1.1คัดภาพและตรวจสอบ
- คัดเลือกภาพจากฝายประชาสัมพันธที่นําสงเพื่อนํามาขึ้นเว็บไซต
- ตรวจสอบขนาดของภาพวาสามารถนํามาขึ้นเว็บไซตไดเลยหรือตองมาปรับแตงขนาดของภาพกอน
3.1.2ปรับแตงภาพ
- ปรับขนาดของภาพใหเหมาะสมกับการนําขึ้นเว็บไซต
- แตงภาพ ใสขอความ ตามหัวขอของสิ่งที่จําเปนตองประชาสัมพันธ
3.1.3 อัฟขึ้นเซิฟเวอร
- นําภาพอัฟโหลดเขาไปยังเซิฟเวอรเพื่อประมวลผลผานหนาเว็บบราวเซอร
3.1.4 ตรวจสอบหลังอัฟเดท
- ตรวจสอบหนาเว็บเพจผานหนาเว็บบราวเซอรและตรวจสอบความถูกตองหลังหลังการอัฟเดท เชน
ขนาดภาพ ขอความวาเปนไปตามที่ประชาสัมพันธแจงหรือไม
3.2 กรณีปรับยูสเซอรอินเตอรเฟส
3.2.1ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลบ เมนู
- เพิ่มเมนูที่จําเปน
- ปรับแตงตําแหนงของเมนู
- ลบเมนูที่ไมตองการแสดงผล
3.2.2 ตรวจสอบหลังอัฟเดท
- ตรวจสอบหนาเว็บเพจผานหนาเว็บบราวเซอรและตรวจสอบความถูกตองหลังหลังการอัฟเดท เชน
ตําแหนงของเมนู ความถูกตองของลิ้งที่สงไปยังหนวยงานภายนอก
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4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ..............1.................. หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 35 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .................1....................... แบบฟอรม

ลงนาม นายชอม สุกปลั่ง
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝายบริหารงานทั่วไป

งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ
FM-xx-yy

เริ�ม ต้น / สินสุ
� ด

ขั�นตอน

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

การตัดสิน ใจ

กิจกรรมหลักการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต

WI-xx-yy

แบบฟอร์ม

Work Intrucion

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน
/หนวย/ ครั้ง ............วัน .....1..... ชั่วโมง......35.......นาที

QM-xx-yy

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

จุดเชื�อมโยง

สายงานหลัก

การสือ� สาร

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)

กิจกรรมรอง

เจ้าหน้าที�ฝ่าย IT / โสตฯ

เวลา
หัวหน้าสํานักงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

ชม.

วัน

สายงานย้อนกลับ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

i.j.k

สายงานไปและกลับ

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วัด (kpi)

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

1
เริ� มต้ น

เลือกการปรับแตง

2

3

4

5

6

7

8

คัดภาพและตรวจสอบ

คัดภาพ

10

ปรับแต่งภาพ
ปรั บแต่ง

30

ติดตั �ง

5

ตรวจสอบ

5

อัฟขึ�นเซิฟเวอร์

หนาเว็บไซตที่ทันสมัย
สวยงาม และเปนปจจุบัน

ตรวจสอบหลังอัฟเดท

ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลบ เมนู
ปรั บเมนู

20

ตรวจสอบ

20

ตรวจสอบ

5

ปรับแตงเทมเพลต

หนาเว็บไซตที่ ใชงานงาย
สวยงาม และเปนปจจุบัน

ตรวจสอบหลังอัฟเดท

9
สิ �นสุด

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงา
ผูจัดทํา ............นายชอม สุกปลั่ง.................

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

(ตําแหนง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร....)

ผูควบคุม ........อาจารยปรเมษฐ แสงออน...........
(ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....)

ผูอนุมัติ อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

35

1

ตัวชี้วัด
(KQI)
ฐานขอมูล
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3.6 การงานระบบเครือขาย

ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานIT / โสตฯ
ชื่อ นายชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การงานระบบเครือขาย.......................................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การงานระบบเครือขาย
- หนวยนับ : ครัง้
- สถิติ ยอนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง
2.1.1 รับแจงการใชงานสัญญาณอินเตอรเน็ต

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่

ระยะเวลาที่ใช

ปริมาณ/คุณภาพ นาที

ชั่วโมง

วัน

รับเรื่องเกี่ยวกับการใชงานอินเตอรเน็ตที่ 96 ครั้ง/
ไมสามารถใชงานได
ป

5

-

-

2.1.2 ตรวจสอบป ญ หาว า เกิ ด จาก ซอฟต แ วร ห รื อ - ตรวจเช็ ค การทํา งานของซอฟต แ วร ใ น 96 ครั้ง/
ฮารดแวร
ระบบ
ป

20

-

-

-

-

-

- ตรวจเช็คอุปกรณที่เกี่ยวของกับ การใช
งานอินเตอรเน็ตตางๆ
2.1.3 ในกรณีที่เกิดจากซอฟตแ วรใหสงอยูในขั้น ตอน - ส ง ไปอยู ใ นขั้ น ตอนซ อ มบํ า รุ ง เพื่ อ 96 ครั้ง/

สัดสวน
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ของการซอมบํารุง

ตรวจเช็คอยางละเอียด

ป

2.1.4 ตรวจเช็คในกรณีที่เกิดจากฮารดแวร

- ตรวจเช็ ค สายสั ญ ญาณอิ น เตอร เ น็ ต 96 ครั้ง/
(สายแลน) พอรตเชื่อมตอตางๆ อุปกรณ ป
กระจายสัญญาณอินเตอรเน็ต

20

-

-

2.1.5 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณจนไม ทํ า บั น ทึ ก ข อ ความแจ ง ป ญ หาเกี่ ย วกั บ 3 ครั้ง/ บันทึกขอความ
สามารถดําเนินการซอมไดดวยตนเอง จะดําเนินการแจง อุปกรณที่มีปญหาใหกับ ฝาย IT ของ
ป
ฝาย IT ของทางมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

15

-

-

2.1.6 เดินสาย UTP พรอม เขาหัว RJ45

เขาหัว RJ 45 เชื่อมตอกับสาย UTP เพื่อ 2 ครั้ง/
นํ า ไปปลั๊ ก อิ น เข า กั บ บล็ อ คที่ จั ด ไว ไ ปยั ง
ป
เครื่องคอมพิวเตอร

20

-

-

2.1.7 ตรวจสอบ ไอพี แอดเดรส

ตรวจสอบไอพี แอดเดรส โดยใชโปรแกรม 96 ครั้ง/
แสกนไอพี หรือ ตารางไอพีที่มี
ป

10

-

-

2.1.8 กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส

กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส ซับเน็ต 96 ครั้ง/
มารคดีฟอลต เกตเวยDNS Server ที่ได . ป
ให ต รงกั บ เงื่ อ นไขที่ สํ า นั ก เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ กํ า ห น ด ไ ป ยั ง เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร

10

-

-

2.1.9 ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตหลังติดตั้ง

ทดสอบระบบสั ญ ญาณอิ น เตอร เ น็ ต โดย 96 ครั้ง/ อินเตอรเน็ต
การเขาเว็บไซตของมหาลัยฯ หรือเว็บไซต
สามารถใชงานได

10

-

-

- ในกรณีที่พบวาเกิดจากพอรตที่อยูภายใน
ตัวเครื่องคอมพิวเตอรมีปญหาใหสงอยูใน
ขั้นตอนซอมบํารุง
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ภายนอกอื่นๆ

ป

อยางมี
ประสิทธิภาพ

รวม

50

1

-

รวมระยะเวลาทั้งหมด

50

2

17
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การงานระบบเครือขาย
ชื่อ ........นายชอม........................ นามสกุล ............สุกปลั่ง......................... รหัสเอกสาร WI – CIM - GA - IT - 07
งาน

……………เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ ..............กิจกรรมหลัก .........................การงานระบบ

เครือขาย…………….
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ …อาจารยปรเมษฐ………… นามสกุล ……แสงออน…………. ตําแหนง ......รองคณบดีฝาย
บริหาร....
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการงานระบบเครือขาย
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการงานระบบเครือขาย
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการงานระบบเครือขาย
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแจงการใชงานสัญญาณอินเตอรเน็ต
- รับเรื่องเกี่ยวกับการใชงานอินเตอรเน็ตที่ไมสามารถใชงานได
3.2 ตรวจสอบปญหาวาเกิดจาก ซอฟตแวรหรือฮารดแวร
- ตรวจเช็คการทํางานของซอฟตแวรในระบบ
- ตรวจเช็คอุปกรณที่เกี่ยวของกับการใชงานอินเตอรเน็ตตางๆ
3.3 ในกรณีที่เกิดจากซอฟตแวรใหสงอยูในขั้นตอนของการซอมบํารุง
- สงไปอยูในขั้นตอนซอมบํารุงเพื่อตรวจเช็คอยางละเอียด
3.4 ในกรณีที่เกิดจากฮารดแวร
- ตรวจเช็ค สายสัญญาณอินเตอรเน็ต (สายแลน) พอรตเชื่อมตอตางๆ อุปกรณกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ต
- ในกรณีที่พบวาเกิดจากพอรตที่อยูภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอรมีปญหาใหสงอยูในขั้นตอนซอมบํารุง
3.5 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณจนไมสามารถดําเนินการซอมไดดวยตนเอง จะดําเนินการแจงฝาย
IT ของทางมหาวิทยาลัย
- ทําบันทึกขอความแจงปญหาเกี่ยวกับอุปกรณที่มีปญหาใหกับ ฝาย IT ของมหาวิทยาลัย
3.6 เดินสาย UTP พรอม เขาหัว RJ45
- เขาหัว RJ 45 เชื่อมตอกับสาย UTP เพื่อนําไปปลั๊กอินเขากับบล็อคที่จัดไวไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
3.7 ตรวจสอบ ไอพี แอดเดรส
- ตรวจสอบไอพี แอดเดรส โดยใชโปรแกรม แสกนไอพี หรือ ตารางไอพีที่มี
3.8 กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส
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- กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส ซับเน็ตมารค ดีฟอลต เกตเวย DNS Server ที่ได .ใหตรงกับเงื่อนไขที่สํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศกําหนด ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
3.9 ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตหลังติดตั้ง
- ทดสอบระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตโดยการเขาเว็บไซตของมหาลัยฯ หรือเว็บไซตภายนอกอื่นๆ

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ..............1.................. หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 50 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .....................1................... แบบฟอรม

ลงนาม นายชอม สุกปลั่ง
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝายบริหารงานทั่วไป

งาน เทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ

FM-xx-yy

เริ�ม ต้น / สินสุ
� ด

ขั�นตอน

การตัดสิน ใจ

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมหลักการงานระบบครือขาย ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน .....1..... ชั่วโมง......50.......นาที
QM-xx-yy

WI-xx-yy

แบบฟอร์ม

Work Intrucion

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

จุดเชื�อมโยง

สายงานหลัก

การสือ� สาร

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)

กิจกรรมรอง

ผู้ใช้บริการ

เจ้าหน้าที�ฝ่าย IT / โสตฯ

สํานัก IT

สายงานย้อนกลับ

เวลา
หัวหน้าสํานักงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานไปและกลับ

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วัด (kpi)

i.j.k
หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

1
เริ� มต้ น

แจ้ งอินเตอร์ เน็ตใช้ งาน
ไม่ได้

3

รับแจ้งการใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ในกรณีที�เกิดจากซอฟต์แวร์ให้ส่งอยู่ใน
ขั�นตอนของการซ่อมบํารุง

5

ตรวจสอบอาการ

เกิดจากซอฟแวร์

20

ส่งขั �นตอนซ่อมบํารุ ง

7

8

9

แบบฟอรมใบแจงรายการซอม
บํารุงฯ
(FM-IT-01)

-

ตรวจเช็คในกรณีที่เกิดจากฮารดแวร
20

ตรวจฮารดแวร

6

แบบฟอรมใบแจงรายการซอม
บํารุงฯ
(FM-IT-01)

5

ตรวจสอบปัญหาว่าเกิดจาก ซอฟต์แวร์
หรือฮาร์ดแวร์

4

รั บแจ้ งปั ญหา

เกิดจากฮาร์ดแวร์

2

ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ
จนไมสามารถดําเนินการซอมไดดวย
ตนเอง จะดําเนินการแจงฝาย IT ของทาง
มหาวิทยาลัย

ทําบันทึกแจ้ ง IT

15

บันทึกขอความ

เดินสาย UTP พรอม เขาหัว RJ45
เดินสายพร้ อมเช้ าหัว RJ

20

ค้ นหาหมายเลข IP

10

กํ าหนดหมายเลข IP

10

ตรวจสอบ ไอพี แอดเดรส

ปองกันการชนกันของ
หมายเลข IP

กําหนดหมายเลขไอพี แอดเดรส

10

อินเตอรเน็ตสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

สิ �นสุด

11

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน1 ป
2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ
3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

ผูจัดทํา ............นายชอม สุกปลั่ง..................
(ตําแหนง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร....)
ผูควบคุม ........อาจารยปรเมษฐ แสงออน...........
(ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....)

ผูอนุมัติ อาจารยปรเมษฐ แสงออน

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

50

1

ตัวชี้วัด
(KQI)
ฐานขอมูล
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3.7 การเพิ่มขอมูลขาวสารเว็บไซต

ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานIT / โสตฯ
ชื่อ นายชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน IT/ โสตฯ................................................................... กิจกรรมหลัก การเพิ่มขอมูลขาวสารเว็บไซต..........................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การเพิ่มขอมูลขาวสารเว็บไซต

กิจกรรมรอง
2.1.1 ตรวจสอบขอมูล

- หนวยนับ : ครัง้
- สถิติ ยอนหลัง 6 เดือน

รายละเอียดกิจกรรม
- ตรวจสอบขนาด รูปแบบของภาพ

ปริมาณ/คุณภาพ นาที
5

192
ครั้ง/ป

20

นําไฟลภาพอัพโหลดขึ้นเซิฟเวอรโดยสราง 192
โฟลเดอรแยกเก็บเปนการอัพโหลดขึ้นใน ครั้ง/ป

5

- ปรับขนาดของรูปภาพใหเหมาะสม
- ปรับ แสง ความคมชัด ของภาพ

2.1.3 อัพโหลดไฟลภาพ

ความถี่

ระยะเวลาที่ใช

192
ครั้ง/ป

- ตรวจสอบความถูกตองของขอความ
2.1.2 ปรับแตงภาพ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

ชั่วโมง

วัน

สัดสวน

136

แตละครั้งเพื่องายตองานจัดการ
2.1.4 เพิ่มเนื้อหาขาวพรอมปรับรูปแบบ

นํา เนื้อหาขา วในรูป แบบของข อความใส 192
ตามหัวขอขาวที่กําหนดขึ้น
ครั้ง/ป

2.1.5 ตรวจสอบหลังการอัพเดท

ตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอย 192
ของภาพ ข อ ความที่ นํ า ขึ้ น ผ า นหน า เว็ บ ครั้ง/ป
บราวเซอร
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

5
ขอมูลขาวสารบน
เว็บไซตทันสมัย
และเปนปจจุบัน

5

40

-

-

2

18
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การเพิ่มขอมูลขาวสารเว็บไซต
ชื่อ ........นายชอม....... นามสกุล ..............สุกปลั่ง.......... รหัสเอกสาร WI - CIM - GA - IT - 09
งาน

……………..เทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ................... กิจกรรมหลัก ............การเพิ่มขอมูลขาวสาร

เว็บไซต…………
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ …อาจารยปรเมษฐ………… นามสกุล ……แสงออน…………. ตําแหนง ......รองคณบดีฝายบริหาร
....
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการเพิ่มขอมูลขาวสารเว็บไซต
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการเพิ่มขอมูลขาวสารเว็บไซต
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเพิ่มขอมูลขาวสารเว็บไซต
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบขอมูล
- ตรวจสอบขนาด รูปแบบของภาพ
- ตรวจสอบความถูกตองของขอความ
3.2 ปรับแตงภาพ
- ปรับขนาดของรูปภาพใหเหมาะสม
- ปรับ แสง ความคมชัด ของภาพ
3.3 อัฟโหลดไฟลภาพ
- นําไฟลภาพอัฟโหลดขึ้นเซิฟเวอรโดยสรางโฟลเดอรแยกเก็บเปนการอัฟขึ้นในแตละครั้งเพื่องายตองานจัดการ
3.4 เพิ่มเนื้อหาขาวพรอมปรับรูปแบบ
- นําเนื้อหาขาวในรูปแบบของขอความใสตามหัวขอขาวที่กําหนดขึ้น
3.5 ตรวจสอบหลังการอัฟเดท
- ตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอยของภาพ ขอความที่นําขึ้นผานหนาเว็บบราวเซอร
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ..............1.................. หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 40 นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .................1....................... แบบฟอรม

ลงนาม นายชอม สุกปลั่ง
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝายบริหารงานทั่วไป

งานเทคโนโลยีสารสนเทศโสตทัศณูปกรณ
WI-xx-yy

FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

ขั�นตอน

การตัดสิน ใจ

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมรอง

แบบฟอร์ม

Work Intrucion

กิจกรรมหลักการเพิ่มขอมูลขาวสารเว็บไซต ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน ............ ชั่วโมง......40.......นาที
QM-xx-yy

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

จุดเชื�อมโยง

สายงานหลัก

การสือ� สาร

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
งานประชาสัมพันธ์

1

เจ้าหน้าที�ฝ่าย IT / โสตฯ

หัวหน้าสํานักงาน

เวลา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

ชม.

วัน

สายงานย้อนกลับ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

i.j.k

สายงานไปและกลับ

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วัด (kpi)

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

เริ� มต้ น

ข้ อมูลลงเว็บไซต์

2

3

4

5

8

ตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบ

5

ปรั บแต่ง

20

ติดตั �ง

5

ติดตั �ง

5

ปรับแต่งภาพ

อัพโหลดไฟล์ภาพ

เพิ่มเนื้อหาขาวพรอมปรับรูปแบบ

ขอมูลขาวสารบนเว็บไซต
ทันสมัยและเปนปจจุบัน

ตรวจสอบหลังการอัพเดท
5

ตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูล

9
สิ �นสุด

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน1 ป
2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

ผูจัดทํา ............นายชอม สุกปลั่ง..................
(ตําแหนง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร....)

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป
ผูควบคุม ........อาจารยปรเมษฐ แสงออน...........
(ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....)

ผูอนุมัติ อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

40

ตัวชี้วัด
(KQI)
ฐานขอมูล
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3.8 การจัดการระบบวงจรปด

ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานอาคารและสถานที่
ชื่อ นายชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การจัดการระบบวงจรปด…………………………………………..
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การจัดการระบบวงจรปด
- หนวยนับ : ครัง้
- สถิติ ยอนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 ตรวจสอบและแสดงผลตามวัตถุประสงค

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
52 ครั้ง/
20
ป

20
20

3

2

สัดสวน
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ระบบวงจรปด
ชื่อ ........นายชอม........................ นามสกุล ............สุกปลั่ง......................... รหัสเอกสาร WI - CIM - GA - 03
งาน ................. อาคาร/ยานพาหนะ ......................... กิจกรรมหลัก ............. ระบบวงจรปด ……………………………………………..
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ …อาจารยปรเมษฐ………… นามสกุล ……แสงออน………. ตําแหนง ......รองคณบดีฝายบริหาร....
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อรักษาและเฝาระวังความปลอดภัยของ บุคคลและสถานที่ในคณะ
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผกระทําความผํ ิดตางๆ ภายในคณะ
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงการขอดูกลองวงจรปดเพื่อติดตามทรัพยสินที่หายภายในหองเรียน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กรอกแบบฟอรมการขอดูกลองวงจรปด
- กรอกแบบฟอรมพรอมวัตถุประสงคในการขอดูกลองวงจรปด
3.2 ติดตอประสานงานผูควบคุมดูแล
3..3 ตรวจสอบและแสดงผลตามวัตถุประสงค
3..4 นําไฟลที่ไดใส DVD/Flash Drive
3..5 ติดตอรับภาพนิ่ง หรือ DVD
3..6 จัดเก็บเอกสารเขาแฟม
2.7.7 จัดทําสถิติการใชบริการขอดูกลองวงจรปด
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน .............1................... หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 36 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .........1......แบบฟอรม
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ลงนาม นายชอม สุกปลั่ง
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย......บริหารงานทั่วไป........
FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

ขั�นตอน

1.

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมรอง

กรอกแบบฟอร์มการขอดูกล้องวงจรปิด

การตัดสินใจ

แบบฟอร์ม

งาน....อาคารและสถานที.่ ...

กิจกรรมหลัก …การระบบวงจรปด....

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน............ ชั่วโมง.......36.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

จุดเชื�อมโยง

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
เจ้าหน้าที�ฝ่ายอาคาร

หัวหน้าสํานักงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3.

ตรวจสอบและแสดงผลตามวัตถุประสงค์
นําไฟล์ที�ได้ใส่ DVD/Flach Drive
ติดต่อรับภาพนิ�ง

4.

กองกลาง

กรอกแบบฟอร์มการขอดูกล ้องวงจรปิ ด

จัดทําสถิติการใช้บริการขอดูกล้องวงจรปิด
6.
7.

ชม.

วัน

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานไปและกลับ

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วัด (kpi)

ความถูกต้องของข้อมูล

ติดต่อประสานผู้ควบคุมดูแล

2
20

ตรวจสอบและแสดงผลตาม
วัตถุประสงค์

นําไฟล์ทไี� ด ้ใส่ DVD/Flach Drive

7

ติดต่อรั บภาพนิง�

i.j.k
หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

แบบฟอร์มการขอดูกล้องวงจรปิด
รายละเอียดการขอดูกล้อง
วงจรปิดพร้อมวัตถประสงค์

รายละเอียด
ร้อยละ 100 การขอดูกล้อง
วงจรปิดพร้อม
วัตถประสงค์

ความถูกต้องของข้อมูล

ร้อยละ 100

ความถูกต้องของข้อมูล

2

ข้อมูลสถิติการ
ซอดูกล้อง

จัดเก็บเอกสารเข ้าแฟ้ ม

2

จัดทําสถิตกิ ารใช ้บริการขอดูกล ้อง
วงจรปิ ด

5
รวม

หมายเหตุ

นาที

2

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
5.

สายงานย้อนกลับ

เวลา
คณบดี

ติดต่อประสานงานผู้ควบคุมดูแล
2.

สายงานหลัก

การสือ� สาร

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ผูจัดทํา ............นายชอม สุกปลั่ง..................

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

(ตําแหนง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร....)

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

ผูควบคุม ........อาจารยปรเมษฐ แสงออน...........
(ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....)

36

ผูอนุมัติ ....อาจารยปรเมษฐ แสงออน.....
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
วันที่

วงงจรปิด

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานขอมูล

รอยละ 100 ขอมูลสถิติ
การซอดู
กลองวงงจร
ปด
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3.9 การควบคุมดูแลชางและผูรบั เหมา

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานอาคาร/ยานพาหนะ
ชื่อ นายชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การควบคุมดูแลชางและผูรับเหมา………………………………..
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1เพื่อใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานอาคาร /ยานพาหนะ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดสามารถเขาใจไดถูกตองและชัดเจนในงานอาคาร /ยานพาหนะ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การควบคุมดูแลชางและ
ผูรับเหมา
- หนวยนับ : เรื่อง
- สถิติ ยอนหลัง 1 ครั้ง / ป

กิจกรรมรอง
2.1.2พาช า งไปที่ ห น า งานดู แ ลตรวจสอบการทํ า งาน
เบื้องตน
2.1.3 ตรวจสอบความเรียบรอยระหวางชางปฏิบัติงาน
(ถายรูป / สอบถาม ) เปนชวง
2.1.4 ตรวจสอบความเรียบรอยเมื่อชางดําเนินการแลว
เสร็จ

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
6 ครั้ ง / ช า งสามารถเข า
1
ป
ปฏิ บั ติ ง านได ต รง
พื้นที่
6 ครั้ ง / วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ
1
ป
ไดรับการซอมหรือ
เปลี่ยนอะไหลจริง
6 ครั้ ง / วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ
1
ป
สามารถใชงานได

สัดสวน

145

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

5

3
6

6
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การควบคุมดูแลชางและผูร บั เหมา
ชื่อ ........นายชอม........................ นามสกุล ............สุกปลั่ง......................... รหัสเอกสาร WI - CIM - GA - 10
งาน ...............อาคาร ............................ กิ จ กรรมหลั ก ....................การควบคุ ม ดู แ ลช า งและผู รั บ เหมา
………………………………….
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ …อาจารยปรเมษฐ………… นามสกุล ……แสงออน…………. ตําแหนง ......รองคณบดีฝายบริหาร
....
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อควบคุมการทํางานของ ชางและผูรับเหมา ใหดําเนินงานเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
2. ขอบเขตงาน
ควบคุมการดําเนินงาน ของชางและผูรับเหมา ที่เขามาดําเนินงานตาง ใหดําเนินงานเปนไปอยางเรียบรอย และเปนไป
ตามแผนการทํางาน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 แลกบัตรลงชื่อ รายละเอียดตางๆ ของชางที่เขามาดําเนินการ
3.2 พาชางไปที่หนางาน
3.3 ตรวจสอบความเรียบรอยระหวางชางปฏิบัติงาน (ถายรูป / สอบถาม ) เปนชวง
3.4 ตรวจสอบความเรียบรอยเมื่อชางดําเนินการแลว
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน .............1................... หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 5 นาที/ 3 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ........1.......แบบฟอรม

ลงนาม นายชอม สุกปลั่ง
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
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ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย......บริหารงานทั่วไป........
FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

การปฎิบัตงิ านทั�วไป

ขั�นตอน

กิจกรรมรอง

1.

แลกบัตรลงชื�อ รายละเอียดต่างๆ ของช่างที�

การตัดสินใจ

แบบฟอร์ม

งาน....อาคารและสถานที.่ ...

กิจกรรมหลัก …การควบคุมดูแลชางและผูรับเหมา ....

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ....1........วัน............ ชั่วโมง.......32.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

จุดเชื�อมโยง

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
เจ้าหน้าที�ฝ่ายอาคาร

หัวหน้าสํานักงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

พาช่างไปที�หน้างาน

3.

ตรวจสอบความเรียบร้อยระหว่างช่าง
ปฏิบัติงาน (ถ่ายรูป / สอบถาม ) เป็นช่วง

4.

ตรวจสอบความเรียบร้อยเมื�อช่างดําเนินการ

สายงานย้อนกลับ

เวลา
คณบดี

กองกลาง

นาที

2

แลกบัตรลงชือ� รายละเอียดต่างๆ ของ
ช่างทีเ� ข ้ามาดําเนินการ

เข้ามาดําเนินการ
2.

สายงานหลัก

การสือ� สาร

ชม.

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

วัน

.

ตรวจสอบความเรียบร้อยระหว่างช่า ง
ปฏิบัตงิ าน (ถ่ายรู ป / สอบถาม )
เป็ นช่วง

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วัด (kpi)

i.j.k
หมายเลขดัชนีวัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

ความถูกต้องของข้อมูล

2
30

พาช่างไปที�หน้ างาน

สายงานไปและกลับ

ความถูกต้องของข้อมูล

1

ความถูกต้องของข้อมูล

ร้อยละ 100 รายละเอียด

ความถูกต้องของข้อมูล

ร้อยละ 100 การตรวจสอบ
ความเรียบร้อย
ของงาน

ตรวจสอบความเรียบร้อยเมือ� ช่าง
ดําเนินการแล ้ว

แล้ว

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ผูจัดทํา ............นายชอม สุกปลั่ง..................

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

(ตําแหนง ....นักวิชาการคอมพิวเตอร....)

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

ผูควบคุม ........อาจารยปรเมษฐ แสงออน...........
(ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....)

32

ผูอนุมัติ ....อาจารยปรเมษฐ แสงออน.....
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
วันที่

1

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานขอมูล

รอยละ 100 ขอมูลสถิติ
การซอดู
กลองวงงจร
ปด
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3.10 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานประชาสัมพันธ
ชื่อ นายชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน ประชาสัมพันธ........................................................... กิจกรรมหลัก การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ...............................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
-หนวยนับ : ครั้ง
- สถิติ แผนการประชาสัมพันธ
ประจําหนวยงาน

กิจกรรมรอง
2.1.2 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ

รายละเอียดกิจกรรม
-รวบรวมขอมูลที่ตองการเผยแพร
-ออกแบบลงสื่อที่ตองการ เชน แผน
โปสเตอร แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ
-ตรวจสอบความถูกตอง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
24 ครั้ง/
ป

ระยะเวลาที่ใช

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง

วัน
1
1

1

สัดสวน
60
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รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

3
2

43
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก …………….การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ……………....
ชื่อ .......นายชอม........ นามสกุล .........สุกปลั่ง...................... รหัสเอกสาร WI – CIM - PR - 06
งาน .............ประชาสัมพันธ............................... กิจกรรมหลัก ...................การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ...................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ....อาจารยปรเมษฐ....นามสกุล .......แสงออน........ ตําแหนง ......รองคณบดีฝายบริหาร....
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหาร
- ดําเนินการเขียนโครงการ
- ทําบันทึกขออนุมัติโครงการจากผูบริหาร

3.2 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ
-รวบรวมขอมูลที่ตองการเผยแพร
-ออกแบบลงสื่อที่ตองการ เชน แผนโปสเตอร แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ
-ตรวจสอบความถูกตอง

3.3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
-ดําเนินการจัดพิมพ
-เผยแพรเอกสาร

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart WI PR 06)
5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน .......................... หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน .......... นาที/ .......4....... ชั่วโมง/ ........5......... วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............แบบฟอรม
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ลงนาม นายชอม สุกปลั่ง
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย......บริหารงานทั่วไป........

งาน....ประชาสัมพันธ....
FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

ขั�นตอน

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมรอง

การตัดสิน ใจ

บุคคลภายในคณะ/ภายนอก

กิจกรรมหลัก ...การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ....
QM-xx-yy

WI-xx-yy

แบบฟอร์ม

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....5.......วัน....4......... ชั่วโมง..............นาที

Work Intrucion

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)

เวลา

ฝายประชาสัมพันธ

ผูบริหาร

เขียนโครงการ
ทําบันทึกขออนุมัติ

พิจารณา /
สั�งการ

นาที
NO

1.

เขียนโครงการเพื�อขออนุมัติจากผู้บริหาร

การสือ� สาร

ชม.

วัน

สายงานหลัก

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

เอกสารโครงการ

4

i.j.k

สายงานไปและกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)

ตัวโครงการ

บันทึกข้อความ

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

ร้อยละ 100 โครงการการ
ดําเนินงาน

YES

2.

3.

ออกแบบสื�อประชาสัมพันธ์

จัดทําสื�อประชาสัมพันธ์

รวบรวมขอมูลที่ตองการเผยแพร

1

ออกแบบลงสื่อที่ตองการ เชน แผน
โปสเตอร แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ

1

ตรวจสอบความถูกตอง

1

เผยแพร่ ข้อมูล

1
1

ดําเนินการจัดทําสื�อ
ประชาสัมพันธ์

4
หมายเหตุ

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

ผูจัดทํา ............นายชอม สุกปลั่ง..................
(ตําแหนง ...นักวิชาการคอมพิวเตอร....)
ผูควบคุม ........อ.ปรเมษฐ แสงออน...........
(ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....)

ข้อมูลที�ต้องการเผยแพร่

ความถูกต้องของข้อมูล

สื�อที�ดําเนินการจัดทํา

ความถูกต้องของข้อมูล

สื�อประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 100 สื�อ
ประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด (KQI)
สื่อประชาสัมพันธ

5
ผูอนุมัติ ....ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร.....
(ตําแหนง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)
วันที่ ....31..../...มกราคม.../...2559....

รอยละ 100 สื่อ

ประชาสัมพันธ
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3.11 การประชาสัมพันธบนเว็บไซต

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานประชาสัมพันธ
ชื่อ นายชอม.................................................. นามสกุล .........................สุกปลั่ง........................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน ประชาสัมพันธ........................................................... กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธบนเว็บไซต............................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การประชาสัมพันธบนเว็บไซต
- หนวยนับ : ครัง้

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่

2.1.1 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล / รูปภาพ

เมื่อไดรับขอมูลมาทําการตรวจสอบความ

192

กิจกรรม

ถูกตองของขอความและรูปภาพประกอบ

ครั้ง/ป

ระยะเวลาที่ใช

ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง
1

- สถิติยอนหลัง 6 เดือน
2.1.2 ดําเนินการลงขอมูลหรือขาวประชาสัมพันธบนเว็ป นําเนื้อหาขาวหรือขอมูลที่ตรวจสอบแลว

192

ประชาสัมพันธบน

ไซดของคณะ

ครั้ง/ป

เว็บไซต

ลงประชาสัมพันธในเว็ปไซดของคณะ

30

วัน

สัดสวน
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รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

30

1
1

41
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก …………การประชาสัมพันธบนเว็บไซต………....
ชื่อ .......นายชอม........ นามสกุล .........สุกปลั่ง...................... รหัสเอกสาร WI – CIM - PR - 08
งาน .............ประชาสัมพันธ............................... กิจกรรมหลัก ....................การประชาสัมพันธบนเว็บไซต...........................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ....อาจารยปรเมษฐ....นามสกุล .......แสงออน........ ตําแหนง ......รองคณบดีฝายบริหาร....
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการประชาสัมพันธบนเว็บไซต
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธบนเว็บไซต
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธบนเว็บไซต
ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแจงขาวสาร ขอมูลตางๆจากสํานักงานคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะ ที่ตองการประชาสัมพันธ
รับแจงขอมูลขาวสารจากสํานักงานคณะ หรือสาขาวิชา ซึ่งจะสงผานระบบ e-office หรือเมล หรือเอกสาร

3.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล / รูปภาพกิจกรรม
เมื่อไดรับขอมูลมาทําการตรวจสอบความถูกตองของขอความและรูปภาพประกอบ

3.3 ดําเนินการลงขอมูลหรือขาวประชาสัมพันธบนเว็ปไซดของคณะ
นําเนื้อหาขาวหรือขอมูลที่ตรวจสอบแลวลงประชาสัมพันธในเว็ปไซดของคณะ

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน .................1............... หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน .....40..... นาที/….....1........ ชั่วโมง/…................ วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ......1........แบบฟอรม
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ลงนาม นายชอม สุกปลั่ง
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย......บริหารงานทั่วไป........

งาน....ประชาสัมพันธ....
FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

ขั�นตอน

1.

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมรอง

การตัดสิน ใจ

กิจกรรมหลัก ...การประชาสัมพันธบนเว็บไซต ....
QM-xx-yy

WI-xx-yy

แบบฟอร์ม

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน....1......... ชั่วโมง.......40.......นาที

Work Intrucion

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)

บุคคลภายในคณะ/ภายนอก

ฝายประชาสัมพันธ

สํานักงานคณะ/สาขาวิชา

รับแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่างๆจาก

แจ้ งข่าวสาร/ข้ อมูลต่างๆ

สํานักงานคณะหรือสาขาวิชาภายใน

การสือ� สาร

เวลา
นาที

ชม.

10

วัน

สายงานหลัก

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

ข้อมูลหรือข่าวสาร

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

ความถูกต้องของข้อมูลหรือ

i.j.k

สายงานไปและกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

ข้อมูลข่าวสาร

ร้อยละ 100

ข้อมูลข่าวสาร

ความถูกต้องของข้อมูลที�

ร้อยละ 100

ข้อมูล

ข่าวสาร

วิทยาลัยที�ต้องการประชาสัมพันธ์
รวบรวมข้ อมูลข่าวสาร

2.

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล /

NO

รูปภาพกิจกรรม

ความถูกต้องของข้อมูลหรือ

1

ตรวจสอบ

ข่าวสาร

YES

3.

ดําเนินการลงข้อมูลหรือข่าว
ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซด์ของวิทยาลัย

ทราบข้ อมูล

30

ดําเนินการลงข้ อมูลหรื อข่าว
ประชาสัมพันธ์

บนเว็ปไซด์ของคณะ

40
หมายเหตุ

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

ข้อมูลหรือข่าวประชาสัมพันธ์

ผูอนุมัติ ....อาจารยปรเมษฐ แสงออน.....
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
วันที่ ..

1
ผูจัดทํา ............นายชอม สุกปลั่ง..................
(ตําแหนง ...นักวิชาการคอมพิวเตอร....)
ผูควบคุม ........อาจารยปรเมษฐ แสงออน...........
(ตําแหนง ....รองคณบดีฝายบริหาร....)

ความถูกต้องของข้อมูล

ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

ตัวชี้วัด (KQI)
ความถูกตองของขอมูลที่
ประชาสัมพันธบนเว็บไซต

รอยละ 100 ขอมูล
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4.งานอาคาร/ยานพาหนะ
4.1การแจงซอมขอมูลออนไลน

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานอาคาร/ ยานพาหนะ

ชื่อ …..…นายสมคิด................. นามสกุล .....................ปดสาคํา....................... รหัสเอกสาร JD – CIM – GA – 04 - 01
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การแจงซอมขอมูลออนไลน…………………….………
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล ……………แสงออน….……………. ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร……….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การแจงซอมขอมูลออนไลน
- หนวยนับ : ครัง้
- สถิติ ยอนหลัง 6 เดือน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.1 กรอกแบบฟอรมการแจงซอม
- กรอกแบบฟอรมการแจงซอม
48
ขอมูลการแจงซอม 2
2.1.2 เขาเว็ปไซตแจงซอมออนไลน
48
2
2.2.3 แจงปญหาในระบบ
48
3
2.2.4 ติดตามงานในระบบ
48
2
2.2.5 จัดเก็บเอกสารเขาแฟม
- จั ด เก็ บ เอกสารเข า แฟ ม เพื่ อ เป น ข อ มู ล 48
ขอมูลการแจงซอม 2
และสถิติในการแจงซอม
รวม
11
รวมระยะเวลาทั้งหมด
48
1
1
กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

สัดสวน
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3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ
3.1กองกลาง
3.2

เรื่องที่ตองติดตอ
ประชุมระบบแจงซอมออนไลน
ประชุมอาคารประหยัดพลังงาน

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
4.2 ประสบการณทํางาน
5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน 48 นาที/ ......1.. ชั่วโมง/ .....1... วัน

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ

ความถี่

161
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การแจงซอมออนไลน
ชื่อ ............นายสมคิด............. นามสกุล ................ปดสาคํา..................... รหัสเอกสาร WI - CIM – GA – 04 - 01
งาน ....................อาคาร/ยานพาหนะ............ กิจกรรมหลัก ............................การแจงซอมออนไลน..........................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ……อาจารยปรเมษฐ……… นามสกุล ……แสงออน……. ตําแหนง .........รองคณบดีฝายบริหาร.........
แกไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แกไข ................................................ วันประกาศใช ...........................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรภายใน
1.2 มีอุปกรณพรอมใชงาน
2. ขอบเขตงาน
2.1 การใหบริการบุคลากรในการแจงซอมออนไลนท เพื่อใหมีวัสดุครุภัณฑพรอมใชงานอยูเสมอ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กรอกแบบฟอรมการแจงซอม
3.2 เขาเวปแจงซอมออนไลน
3.3 แจงปญหาในระบบ
3.4 ติดตามงานในระบบ
3.55 จัดเก็บเอกสารเขาแฟม
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ................1................ หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 48 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 1 วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ........1.......แบบฟอรม
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ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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4.2 การจัดทําทะเบียนประวัติซอมบํารุง

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานอาคาร/ ยานพาหนะ

ชื่อ …..…นายสมคิด................. นามสกุล .....................ปดสาคํา....................... รหัสเอกสาร JD – CIM – GA – 04 - 02
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การจัดทําทะเบียนประวัติซอมบํารุง……………………………..
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล ……………แสงออน….……………. ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร……….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1 การจัดทําทะเบียนประวัติซอม 2.1.1 จัดทําทะเบียนการซอมบํารุง
-จัดทําทะเบียนการซอมบํารุงวัสดุครุภัณฑ 120
รายละเอี ย ดการ 5
บํารุง
ภายในคณะ เพื่ อ ให วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ อ ยู ใ น
ซอมบํารุง
- หนวยนับ : ครัง้
สภาพพรอมใชงานอยูตลอด
- สถิติ ยอนหลัง 6 เดือน
2.1.2 สถิติการซอมบํารุง
- จั ด ทํ า สถิ ติ จํ า นวนครั้ ง ในการซ อ มวั ส ดุ 120
10
ครุภัณฑ
2.1.3 จัดทําสรุปรายงานการซอมบํารุงประจําป
- จัดทําสรุปรายงานการซอมบํารุงวัสดุครุ 120
ประวั ติ ก ารซ อ ม 10
ภัณประจําป
บํารุง
รวม
25
รวมระยะเวลาทั้งหมด
1
7
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

สัดสวน

166

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ
3.1กองกลาง
3.2

เรื่องที่ตองติดตอ
ประชุมระบบแจงซอมออนไลน
ประชุมอาคารประหยัดพลังงาน

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
4.2 ประสบการณทํางาน
5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน - นาที/ ..1.... ชั่วโมง/ ....7... วัน

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ

ความถี่
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทําทะเบียนประวัติซอ มบํารุง
ชื่อ ............นายสมคิด............. นามสกุล ................ปดสาคํา.....................รหัสเอกสาร WI - CIM - GA - 04 - 02
งาน ..................อาคาร / ยานพาหนะ.................. กิจกรรมหลัก ....................การจัดทําทะเบียนประวัติซอมบํารุง ………………….
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ……อาจารยปรเมษฐ……… นามสกุล ……แสงออน……. ตําแหนง .........รองคณบดีฝายบริหาร.........
แกไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แกไข ................................................ วันประกาศใช ...........................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อเปนสถิติในการซอมบํารุง
2. ขอบเขตงาน
2.1 เพื่อควบคุมการซอมบํารุง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทําทะเบียนการซอมบํารุง
-จัดทําทะเบียนการซอมบํารุงวัสดุครุภัณฑภายในคณะ เพื่อใหวัสดุครุภัณฑอยูในสภาพพรอมใชงานอยูตลอด
3.2 สถิติการซอมบํารุง
- จัดทําสถิติจํานวนครั้งในการซอมวัสดุครุภัณฑ
3.3 จัดทําสรุปรายงานการซอมบํารุงประจําป
-จัดทําสถิติจํานวนครั้งในการซอมวัสดุครุภัณฑ
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มี มีจํานวน ..............1.................. หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน -นาที/ 1 ชัว่ โมง/ 7 วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ........1.......แบบฟอรม
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ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ

170

171

4.3 การจัดการระบบวงจรปด

ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานอาคารและสถานที่

ชื่อ …..…นายสมคิด................. นามสกุล .....................ปดสาคํา.......................รหัสเอกสาร JD – CIM – GA – 04 - 03
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การจัดการระบบวงจรปด…………………………………………..
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล ……………แสงออน….……………. ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร……….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การจัดการระบบวงจรปด
- หนวยนับ : ครัง้
- สถิติ ยอนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง
2.1.1 กรอกแบบฟอรมการขอดูกลองวงจรปด
2.1.2 ติดตอประสานงานผูควบคุมดูแล
2.1.3 ตรวจสอบและแสดงผลตามวัตถุประสงค
2.1.4 นําไฟลที่ไดใส DVD/Flash Drive
2.1.5 ติดตอรับภาพนิ่ง หรือ DVD
2.1.6 จัดเก็บเอกสารเขาแฟม
2.1.7 จัดทําสถิติการใชบริการขอดูกลองวงจรปด

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
-กรอกแบบฟอร ม พร อ มวั ต ถุ ป ระสงค ใ น 150
รายละเอี ย ดการ 2
การขอดูกลองวงจรปด
ขอดูกลองวงจรปด
150
2
150
20
150
7
150
2
150
2
150
สถิติการขอดูกลอง 5
วงจรปด
รายละเอียดกิจกรรม

สัดสวน
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รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ
3.1กองกลาง
3.2

36
6

เรื่องที่ตองติดตอ
ประชุมระบบแจงซอมออนไลน
ประชุมอาคารประหยัดพลังงาน

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
4.2 ประสบการณทํางาน
5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน - นาที/ ....6.. ชั่วโมง/ 12 วัน

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ

12

ความถี่
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ระบบวงจรปด
ชื่อ ............นายสมคิด............. นามสกุล ................ปดสาคํา..................... รหัสเอกสาร WI – CIM – GA – 04 - 03
งาน ................. อาคาร/ยานพาหนะ ......................... กิจกรรมหลัก ............. ระบบวงจรปด ………………………………………………...
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ……อาจารยปรเมษฐ……… นามสกุล ……แสงออน……. ตําแหนง .........รองคณบดีฝายบริหาร.........
แกไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แกไข ................................................ วันประกาศใช ...........................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อรักษาและเฝาระวังความปลอดภัยของ บุคคลและสถานที่ในคณะ
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผกระทําความผํ ิดตางๆ ภายในคณะ
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงการขอดูกลองวงจรปดเพื่อติดตามทรัพยสินที่หายภายในหองเรียน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กรอกแบบฟอรมการขอดูกลองวงจรปด
- กรอกแบบฟอรมพรอมวัตถุประสงคในการขอดูกลองวงจรปด
3.2 ติดตอประสานงานผูควบคุมดูแล
3..3 ตรวจสอบและแสดงผลตามวัตถุประสงค
3..4 นําไฟลที่ไดใส DVD/Flash Drive
3..5 ติดตอรับภาพนิ่ง หรือ DVD
3..6 จัดเก็บเอกสารเขาแฟม
2.7.7 จัดทําสถิติการใชบริการขอดูกลองวงจรปด4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ...............1................. หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน - นาที/ 6 ชั่วโมง/ 12 วัน
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7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1แบบฟอรม

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ

176

177

178

4.4 การควบคุมทะเบียนการใชรถ/ งานตอทะเบียน พ.ร.บ. รถยนต

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
อาคาร/ ยานพาหนะ
ชื่อ …..…นายสมคิด................. นามสกุล .....................ปดสาคํา.......................รหัสเอกสาร JD – CIM – GA -04 -04
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน อาคาร/ ยานพาหนะ............................................

กิจกรรมหลัก การควบคุมทะเบียนการใชรถ/ งานตอทะเบียน พ.ร.บ. รถยนต

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ...........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล ……………แสงออน….……………. ตําแหนง …………รองคณบดีฝา ยบริหาร……….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1การควบคุมทะเบียนการใชรถ/ 2.4.1 จัดทําทะเบียนการใชรถ
งานตอทะเบียน พ.ร.บ. รถยนต
2.4.2 รายละเอียดการใชรถแตละวัน
- หนวยนับ : ครัง้
2.4.3 แจงพนักงานขับรถ
- สถิติ 1 ครั้ง / ป

240
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
240
ทะเบียนการใชรถ 10
240
2
ทะเบียนการใชรถ

5
17
5

9

สัดสวน
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หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ
3.1กองกลาง
3.2

เรื่องที่ตองติดตอ
ประชุมระบบแจงซอมออนไลน
ประชุมอาคารประหยัดพลังงาน

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
4.2 ประสบการณทํางาน
5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน - นาที/ ....5.. ชั่วโมง/ ....9... วัน

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ

ความถี่
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การควบคุมทะเบียนการใชรถ/งานตอทะเบียน พรบ.
ชื่อ ............นายสมคิด............. นามสกุล ................ปดสาคํา..................... รหัสเอกสาร WI - CIM – GA -04 -04
งาน อาคาร/ยานพาหนะ ......... กิจกรรมหลัก ............... การควบคุมทะเบียนการใชรถ/งานตอทะเบียน พรบ. ……………………
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ……อาจารยปรเมษฐ……… นามสกุล ……แสงออน……. ตําแหนง .........รองคณบดีฝายบริหาร....
แกไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แกไข ................................................ วันประกาศใช ...........................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อเปนขอมูลใหกับพนักงานขับรถในการใชรถแตละวัน พรอมทั้งระบุเวลาและสถานที่ที่จะไป
2. ขอบเขตงาน
2.1 เพื่อควบคุมการใชรถในแตละวัน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทําทะเบียนการใชรถ
3.2 รายละเอียดการใชรถแตละวัน
3.3 แจงพนักงานขับรถดําเนินการตอทะเบียน
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน .............1................... หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน - นาที/ 5 ชั่วโมง/ 9 วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .......1........แบบฟอรม
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ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ

183

184

4.5 การจัดทําสถิติซอมยานพาหนะ

ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD)
อาคาร/ ยานพาหนะ
ชื่อ …..…นายสมคิด................. นามสกุล .....................ปดสาคํา....................... รหัสเอกสาร รหัสเอกสาร JD – CIM – GA – 04 - 05
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน อาคาร/ ยานพาหนะ............................................

กิจกรรมหลัก การจัดทําสถิติซอมยานพาหนะ........……………………………..

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ...............อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล ……………แสงออน….……………. ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร……….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1 การจัดทําสถิติซอมยานพาหนะ 2.1.1 การจัดทําประวัติรถยนต
-รวบรวมรายละเอียดประวัติร ถ ประวั ติ 48
ประวัติรถ
10
- หนวยนับ : ครัง้
คนขับรถ ประวัติการซอมรถ
- สถิติ ยอนหลัง 6 เดือน
2.1.2 รายละเอียดการซอมรถในรอบป
- รายละเอียดการซอมรถแตละครั้ง
48
5
2.1.3 สรุปการซอมรถประจําป
- จัดทําสถิติการซอมรถประจําป
48
ข อ มู ล ส ถิ ติ ก า ร
1
ซอมรถ
รวม
10
6
รวมระยะเวลาทั้งหมด
2
42
กิจกรรมหลัก

3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

เรื่องที่ตองติดตอ

ความถี่

สัดสวน
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4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
4.2 ประสบการณทํางาน
5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน - นาที/ 2 ชั่วโมง/ 42 วัน

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทําสถิติซอมยานพาหนะ
ชื่อ ............นายสมคิด............. นามสกุล ................ปดสาคํา..................... รหัสเอกสาร WI – CIM –GA 04 -05
งาน อาคาร / ยานพาหนะ ............... กิจกรรมหลัก ..................... การจัดทําสถิติซอมยานพาหนะ .............................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ……อาจารยปรเมษฐ……… นามสกุล ……แสงออน……. ตําแหนง .........รองคณบดีฝายบริหาร.........
แกไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แกไข ................................................ วันประกาศใช ...........................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อจัดทําประวัติรถยนต
2. ขอบเขตงาน
2.1 เพื่อครอบคลุมทั้งการจัดทําประวัติรถยนต ประวัติการซอมรถในแตละครั้ง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
2.6.1 การจัดทําประวัติรถยนต
2.6.2 รายละเอียดการซอมรถในรอบป
2.6.3 สรุปการซอมรถประจําป
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ...............1................. หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน - นาที/ 2 ชั่วโมง/ 42 วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ....................1.................... แบบฟอรม
ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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4.6 การตรวจสอบการใชพลังงานเชื้อเพลิง

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานอาคาร/ ยานพาหนะ
ชื่อ …..…นายสมคิด................. นามสกุล .....................ปดสาคํา....................... รหัสเอกสาร รหัสเอกสาร JD – CIM – GA – 04 - 06
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน อาคาร/ ยานพาหนะ............................................

กิจกรรมหลัก การตรวจสอบการใชพลังงานเชื้อเพลิง..………………………..

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล ……………แสงออน….……………. ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร……….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การตรวจสอบการใชพลังงาน
เชื้อเพลิง
- หนวยนับ : ครัง้
- สถิติ 1 ครั้ง / เดือน

กิจกรรมรอง
2.1.1 รวบรวมการใชเชื้อเพลิงรถยนต ไฟฟา ภายใน
คณะ

รายละเอียดกิจกรรม
-รวบรวมการใชเชื้อเพลิงรถยนตโดย
ปริมาณน้ํามันที่เติมในแตละเดือน
-รวบรวมการใชไฟฟาโดยการจดเลข
มิเตอร
-จัดทําบันทึกขอความรายงานการใช
เชื้อเพลิงและไฟฟาภายในคณะ

2.1.2 จัดทํารายงานการใชเชื้อเพลิงและไฟฟาภายใน
คณะ ไปยังกองกลางและผูที่เกี่ยวของ
2.1.3 จัดเก็บขอมูลเขาแฟม
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
60
ขอมูลการใช
5
เชื้อเพลิง

60
60

3
ขอมูล

5
5

1
2

1
69

สัดสวน
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3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ

เรื่องที่ตองติดตอ

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
4.2 ประสบการณทํางาน
5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน -นาที/ 2 ชั่วโมง/ 69 วัน

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ

ความถี่
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบการใชพลังงานเชื้อเพลิง
ชื่อ ............นายสมคิด............. นามสกุล ................ปดสาคํา..................... รหัสเอกสาร WI - CIM – GA – 04 - 06
งาน ........... อาคาร / ยานพาหนะ ........ กิจกรรมหลัก ....................... การตรวจสอบการใชพลังงานเชื้อเพลิง ...................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ……อาจารยปรเมษฐ……… นามสกุล ……แสงออน……. ตําแหนง .........รองคณบดีฝายบริหาร.........
แกไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แกไข ................................................ วันประกาศใช ...........................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อควบคุมการใชพลังงานเชื้อเพลิงภายในคณะ
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมทั้งการใชเชื้อเพลิงรถยนต และการใชไฟฟาภายในคณะ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวบรวมการใชเชื้อเพลิงรถยนต ไฟฟา ภายในคณะ
-รวบรวมการใชเชื้อเพลิงรถยนตโดยปริมาณน้ํามันที่เติมในแตละเดือน
- รวบรวมการใชไฟฟาโดยการจดเลขมิเตอร
3.2 จัดทํารายงานการใชเชื้อเพลิงและไฟฟาภายในคณะ ไปยังกองกลางและผูที่เกี่ยวของ
- จัดทําบันทึกขอความรายงานการใขเชื้อเพลิงและไฟฟาภายในคณะ
3.3 จัดเก็บขอมูลในระบบ
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ...........1..................... หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน - นาที/ 2 ชั่วโมง/ 69 วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .................1....................... แบบฟอรม
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ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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4.7 การตรวจสอบซอมบํารุง

ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานอาคาร/ยานพาหนะ

ชื่อ …..…นายสมคิด................. นามสกุล .....................ปดสาคํา....................... รหัสเอกสาร JD - CIM – GA – 04 - 07
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน อาคาร/ ยานพาหนะ............................................

กิจกรรมหลัก การตรวจสอบซอมบํารุง……………………………………………..

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล ……………แสงออน….……………. ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร……….
1. วัตถุประสงค
1.1เพื่อใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานอาคาร /ยานพาหนะ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดสามารถเขาใจไดถูกตองและชัดเจนในงานอาคาร /ยานพาหนะ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1 การตรวจสอบซอมบํารุง
2.1.1 รั บ ใบแจ ง ซ อ ม หรื อ บั น ทึ ก ข อ ความแจ ง ซ อ ม รับใบแจงซอม/บันทึกขอความ ตรวจสอบ 60
ขอมูล
10
- หนวยนับ : เรื่อง
รายการวัส ดุ หรื อเลขครุ ภั ณ ฑ ยี่ หอ /รุ น
พรอมตรวจสอบรายละเอียด
- สถิติ ยอนหลัง 1 ป หรือ 6 เดือน
ในบัญชีวัสดุครุภัณฑ ของฝาย
2.1.2 กรณีดําเนินการเองได ดํา เนินการซอมบํารุงให - เครื่องปรับอากาศ (กรณีน้ําหยด
60
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ
3
เรียบรอย
ดําเนินการถอดทอน้ําทิ้ง ใชโบวเวอรเปาไล
สามารถ ใชงานได
น้ําหรือวุนที่คางอยูนทอออก ถอดฝาครอบ
เครื่องดานลางแลวซับน้ําที่คางในถาดออก
ใหหมดแลวประกอบคืน)
- เครื่องปรับอากาศ (กรณีเบรคเกอรตัด
ดําเนินการตรวจสอบดังนี้ 1. หนาสัมผัส
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

สัดสวน
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เม็คเนติก ที่คอลยรอนวาทํางานสมบูรณ
หรือไมถาสกปรกใหตัดไฟและถอดทํา
ความสะอาด/เปลี่ยน 2.ระดับน้ํายาภายใน
คอมเพลสเซอร ถาน้ํายาเกินคอมเพลสเซอ
จะทํางานหนักและกินกระแสไฟฟามาก
เกินโหลดที่เบรคเกอรรับได ใหดําเนินการ
ปลอยน้ํายาออก)
- เครื่องปรับอากาศ (กรณีไมมีความเย็น
ดําเนินการตรวจสอบดังนี้ 1. กรองฝุน พัด
ลมคอลยเย็น และคอลยเย็นตันหรือไม ถา
ตันใหดําเนินการลาง 2. ตรวจสอบคอลย
รอนวาครีบระบายความรอนตันหรือไม ถา
ตันใหดําเนินการลางทําความสะอาด 3.
ระดับน้ํายาสามารถตรวจสอบได2วิธีคือ
3.1ใชเครื่องวัดกระแสไฟฟาวัดกระแส ถา
ต่ํากวาที่กําหนดไวแลดงวาน้ํายาขาด 3.2
ใชเกจวัดน้ํายาวาอยูในระดับหรือไม)
- กอกน้ําชํารุด/สายน้ําดีชํารุด
ดําเนินการเปลียนอุปกรณ
- ชักโครก น้ํารั่ว / ลูกลอยคาง เปลี่ยน
หรือซอมตามอาการ
- ทอสงน้ําแตก ตัด/ตอ หรือเปลี่ยน
-โทรศัพท สายขาด/ไมมีสัญญาณตัดแลว
ตอใหม หรือเดินสายจากตูสาขาใหม
- ปลั๊ ก ไฟชํ า รุ ด (ปลั๊ก ติ ด ผนัง ดํ า เนิ น การ
เปลี่ยน ปลั๊กพวงสายขาดถอดบัดกรีใหม)

197

2.1.3 กรณี ต รวจสอบแล ว ซ อ มเองไม ไ ด ดํ า เนิ น การ
ประสานบริษัทเขามาตรวจสอบ พรอมเสนอราคา

2.1.4 ดําเนินการประเมินราคา ความคุมคาในการซอม
บํารุง ใหความเห็น พรอมทําบันทึกขอความขออนุมัติ
เสนอคณบดีเพื่อ ขออนุมัติซอมบํารุง

2.1.5 อนุมัติประสานบริษัทเขาดําเนินการ / ไมอนุมัติ
แจงใหผูดูแลหรือผูแจงทราบ
2.1.6 ดําเนินการซอมแลวเสร็จ ตรวจสอบ/รายงานผล
(คณบดี/ผูแจง)

- เดินปลั๊กไฟหรือแยกสวิตซไฟใหม
- หลอดไฟ (หลอดเสียเปลี่ยนหลอด ซึ่งT5
เดิมใชบัลลัสอิเล็กทรอนิกซแบบ 2 หลอด/
ชุด กรณีบัลลัสเสีย ตองดําเนินการตัดตอ
วงจรไฟฟาภายในโคมไฟใหมทั้งหมด)
-ประสานบริษัทอยางนอย 2 บริษัท เขามา
ตรวจสอบอุป กรณที่ชํา รุด พรอมนํา ไปดู
อุปกรณ ใหรายละเอียด เชน เลขหอง เลข
ครุภัณฑ ชื่อหรือรายละเอียดตางๆที่ลงไว
ในทะเบียนครุภัณฑ
-ดําเนินการเปรียบเทียบราคาตามใบเสนอ 60
ราคาของแต ล ะบริ ษั ท โดยเลื อ กที่ ร าคา
ต่ําสุด
- เปรี ย บเที ย บราคาซ อ มบํ า รุ ง กั บ ราคา
เครื่ อ งในทะเบี ย นครุ ภั ณ ฑ รวมถึ ง ราคา
กลางสํานักงบประมาณและราคาตลาด
-ทํ า บั น ทึ ก ข อ ความขอ อนุ มั ติ ซ อ มตาม
เสนทางหนวยงาน พรอมแนบเอกสารใบ
เสนอราคา
- ประสานชางเขาดําเนินการ แจงผูเกี่ยว 60
ข อ ง ( ผู แ จ ง ) ท ร า บ ค ว บ คุ ม ดู แ ล ใ ห
คําปรึกษา เปนระยะ
- รายงานผลการซอมใหผูแจงซอม/คณบดี 60
ทราบผลการดําเนินงาน
-บันทึกประวัติการซอมบํารุงหรือรายการ
ปรั บ เปลี่ ย ต า งๆลงบั ญ ชี วั ส ดุ ห รื อ เล ม

ใบเสนอราคา

1

เ อ ก ส า ร บั น ทึ ก
ขอความ

4

วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ
สามารถ ใชงานได

1

ข อ มู ล ประวั ติ ก าร
ซอมบํารุง

1
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ครุภัณฑ
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ
3.1
3.2

10

เรื่องที่ตองติดตอ

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาปริณญาตรี
4.2 ประสบการณทํางาน 5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน -นาที/1 ชั่วโมง/ 87วัน

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ

3

1

ความถี่
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบซอมบํารุง
ชื่อ ............นายสมคิด............. นามสกุล ................ปดสาคํา..................... รหัสเอกสาร WI - CIM – GA – 04 - 07
งาน ...........อาคาร/ยานพาหนะ............ กิจกรรมหลัก .............................การตรวจสอบซอมบํารุง..........................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ……อาจารยปรเมษฐ……… นามสกุล ……แสงออน……. ตําแหนง .........รองคณบดีฝายบริหาร.........
แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช ....................................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อซอมบํารุงวัสดุ อุปกรณ หรือครุภัณฑตางๆ ใหสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อซอมบํารุงวัสดุ อุปกรณ หรือครุภัณฑตางๆ ใหสามารถใชงานไดทันตอความตองการ
2. ขอบเขตงาน
ตรวจสอบ ซอมบํารุง วัสดุ ครุภัณฑตางๆ ในความรับผิดชอบของหนวยงาน ใหสามารถใชงานได
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับใบแจงซอม/บันทึกขอความ ดําเนินการตรวจสอบบัญชี วัสดุครุภัณฑของฝาย เพื่อความถูกตอง
3.2 ดําเนินการตรวจสอบซอมบํารุง ตามอาการ (ซอมเองได)
3.3 ประสานบริษัทเขามาตรวจสอบ พรอมเสนอราคา (ซอมเองไมได)
3.4 ดําเนินการประเมินราคา ความคุมคาในการซอมบํารุง ใหความเห็น พรอมทําบันทึกขอความขออนุมัติ เสนอคณบดีเพื่อ
ขออนุมัติซอมบํารุง
3.5 อนุมัติประสานบริษัทเขาดําเนินการ / ไมอนุมัติแจงใหผูดูแลหรือผูแจงทราบ
3.6 ดําเนินการซอมแลวเสร็จ รายงานผล(คณบดี/ผูแจง) บันทึกประวัติการซอมบํารุง ลงบัญชี วัสดุครุภัณฑของฝาย พรอม
จัดเก็บใบแจงซอมลงแฟม

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

ดังเอกสารแนบ ( Flow Chart)
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน .............1................... หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน - นาที/ 13 ชั่วโมง/ 87 วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ........1.......แบบฟอรม

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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6

รั บทราบ

ดําเนินการซอมแลวเสร็จ

วัสดุอุปกรณ ซอมเสร็จทันเวลา

1

รั บทราบ

ตรวจสอบความเรี ยบร้ อย

และสามารถใชงานได

สิ �นสุด 8

รวม
หมายเหตุ
หมายเหตุ

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

ผูจัดทํา ............นายสมคิด ปดสาคํา................
(ตําแหนง ....พนักงานขับรถ....)
ผูควบคุม .......นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน...........
(ตําแหนง ....หัวหนาสํานัก....)

10

3

1

ผูอนุมัติ ....อาจารยปรเมษฐ แสงออน.....
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
วันที่ ....30..../...มิถุนายน.../...2558....

205

4.8 การระบบรักษาความปลอดภัย

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานอาคาร/ยานพาหนะ

ชื่อ …..…นายสมคิด................. นามสกุล .....................ปดสาคํา....................... รหัสเอกสาร JD - CIM – GA – 04 - 08
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน อาคาร/ ยานพาหนะ............................................

กิจกรรมหลัก การระบบรักษาความปลอดภัย…………………….……………..

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล ……………แสงออน….……………. ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร……….
1. วัตถุประสงค
1.1เพื่อใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานอาคาร /ยานพาหนะ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดสามารถเขาใจไดถูกตองและชัดเจนในงานอาคาร /ยานพาหนะ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การระบบรักษาความปลอดภัย
- หนวยนับ : ครัง้
- สถิติ 1 ครั้ง / ป

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณตางๆ ตามระบบ 1. ถังดับเพลิง
ISO 14001 : 2004 ทุกเดือน
-ตรวจแรงดัน
-ความสะอาด
2. สัญญาณเตือนภัย (Fire alarm)
-ตรวจการสงสัญญาณ
-ความสะอาด
-สิ่งกีดขวาง
3 สายฉีดน้ําดับเพลิง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
12
เอกสาร/ความ
4
1
พรอมใชงาน

สัดสวน
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-ตรวจระดับความแรงของน้ํา
-สภาพสายดับเพลิง
4. ไฟฉุกเฉิน
- การสองสวาง
- ความสะอาด
5 เครื่อง Generator
- ติดเครื่อง
-ทําความสะอาดภายนอก
-เปากรองอากาศ
-ตรวจระดับน้ํากลั่น ระดับน้ํามัน น้ํามันเครื่อง
-ตรวจแรงดันไฟฟา ความถี่ และกระแสไฟฟา
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ
3.1
3.2
4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาปริณญาตรี
4.2 ประสบการณทํางาน 5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน ....-... นาที/ 6 ชั่วโมง/ 18 วัน

4
6

เรื่องที่ตองติดตอ

1
18

ความถี่
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ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การระบบรักษาความปลอดภัย
ชื่อ ............นายสมคิด............. นามสกุล ................ปดสาคํา..................... รหัสเอกสาร WI - CIM – GA – 04 - 08
งาน .............อาคาร/ยานพาหนะ .......... กิจกรรมหลัก ................... การระบบรักษาความปลอดภัย …………………………………..
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ……อาจารยปรเมษฐ……… นามสกุล ……แสงออน……. ตําแหนง .........รองคณบดีฝายบริหาร.........
แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช ....................................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อเปนการดูแลรักษา อุปกรณ ที่ใชในสถานการณฉุกเฉิน ใหมีความพรอมใชงานตลอดเวลา
2. ขอบเขตงาน
ดูแล รักษา ตรวจสอบ อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของใหมีความพรอม สามารถใชงานไดตลอดเวลา
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณตางๆ ตามระบบ ISO 14001 : 2004 ทุกเดือน
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ ( Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ..............1.................. หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ......-...... นาที/ ...... 6......... ชั่วโมง/ .........18........ วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ..........1.....แบบฟอรม
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ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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4.9 การตรวจสอบยานพาหนะ

ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานอาคาร/ยานพาหนะ
ชื่อ …..…นายสมคิด................. นามสกุล .....................ปดสาคํา....................... รหัสเอกสาร JD - CIM – GA – 04 - 09
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน งานอาคาร/ยานพาหนะ ............................ กิจกรรมหลัก การตรวจสอบยานพาหนะ
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ........อาจารยปรเมษฐ...... นามสกุล ……………แสงออน….……………. ตําแหนง …………รองคณบดีฝายบริหาร……….

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การตรวจสอบยานพาหนะ
- หนวยนับ : ครัง้
- 12 ครั้ง / ป

กิจกรรมรอง
2.1.1แบบรายงานการตรวจสภาพรถยนตของคณะฯผู
กรอกคือพนักงานขับรถ
2.1.2 เจาหนาที่ฝายโสตฯตรวจสอบแบบรายงาน
2.1.3 จัดแบบรายงานการตรวจสภาพรถยนตเก็บเขา
แฟม
รวม

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
240
1
240
240

1
1
3

สัดสวน
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รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ
3.1
3.2

5

เรื่องที่ตองติดตอ

4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
4.2 ประสบการณทํางาน

5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน .....-........ นาที/ ..5... ชั่วโมง/ ....1.. วัน

ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ

1

ความถี่
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบยานพาหนะ
ชื่อ ............นายสมคิด............. นามสกุล ................ปดสาคํา..................... รหัสเอกสาร WI - CIM – GA – 04 - 09
งาน อาคาร/ยานพาหนะ

กิจกรรมหลัก การตรวจสอบยานพาหนะ

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ……อาจารยปรเมษฐ……… นามสกุล ……แสงออน……. ตําแหนง .........รองคณบดีฝายบริหาร.........
แกไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แกไข ................................................ วันประกาศใช ...........................
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. ขอบเขตงาน
2. ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานดานงานพาหนะของคณะวิทยาการจัดการตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่
มีสวนเกี่ยวชอง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
การขอใชรถตู คณะวิทยาการจัดการ
3.1 แบบรายงานการตรวจสภาพรถยนตของคณะฯ ผูกรอกคือพนักงานขับรถ
3.2 ผูตรวจสอบแบบรายงาน (เจาหนาที่ฝายโสตฯ)
3.3 จัดเก็บเขาแฟม
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน 1 หนวยงาน
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6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน - นาที/ ........5........ ชั่วโมง/ ..........1...... วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ........1.......แบบฟอรม
ลงนาม นายสมคิด ปดสาคํา
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม อาจารยปรเมษฐ แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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5. งานบริหารงานบุคคล
1.1 การสรรหาบุคลกร

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานบุคลากร

ชื่อ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝาย บริหารงานทั่วไป งาน บุคลากร กิจกรรมหลัก การสรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได)
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ .......................... นามสกุล………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การสรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได)

กิจกรรมรอง
2.1.1 รับบันทึกตนเรื่องผูบริหาร

ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช
นาที

6

บันทึกตนเรื่องฯ

1

6

ผลการตรวจสอบ
กรอบอัตรากําลัง

20

เปดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
วิทยาลัย

-กรณีรับตามกรอบอัตรากําลังที่พึงมี

- สถิติ แผนอัตรากําลังของหนวยงาน

บันทึกขอความจากภาควิชา/สาขาวิชา/

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

สํานักงานคณบดี เสนอเรื่องขอใหดําเนินการ

- กรณีลาออกและทดแทนอัตราเดิม

- หนวยนับ : ครั้ง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.2 ตรวจสอบกรอบ
อัตรากําลังบุคลากร

ดําเนินการตรวจสอบกรอบอัตรากําลังทั้งสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ หาก
- ไมเปนไปตามกรอบอัตรากําลังสงคืน
ภาควิชา/สาขาวิชา/สํานักงานคณบดี
- เปนไปตามกรอบอัตรากําลังดําเนินการขออนุมัติ

ชั่วโมง

วัน

สัดสวน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช
นาที

จางตอไป
2.1.3 ขออนุมัติจางเสนอตอ
อธิการบดีโดยผานกอง
บริหารงานบุคคลเพื่อตรวจสอบ
กรอบอัตรากําลัง

- พิมพบันทึกขอความใสระบบ e – office เพื่อ
ขออนุมัติจางเสนอตออธิการบดีพรอมแนบ

6

5

- คุณสมบัติผูสมัคร

1.คุณสมบัติของผูสมัคร

- รายชื่อ

2.รายชื่อกรรมการออกขอสอบ/ตรวจขอสอบ

คณะกรรมการออก

3.รายชื่อกรรมการสอบสัมภาษณ

ขอสอบ/
ตรวจขอสอบ

เสนอคณบดีลงนามโดยผานกองบริหารงานบุคคลเพื่อ

- รายชื่อ

ตรวจสอบกรอบอัตรากําลังเพื่อพิจารณาใหความเห็นการ
ขออนุมัติจาง
2.1.4 เสนออธิการบดีอนุมัติจาง

- บันทึกขอความ

คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ
5

เสนอบันทึกขอความขออนุมัติจางเสนอตอ
อธิการบดี

2.1.5 มอบกองบริหารงานบุคคล
ดําเนินการ

จัดทําประกาศรับสมัคร แตงตั้งคณะกรรมการ

6

รับสมัคร และดําเนินการรับสมัคร ประกาศผล

จองหองประชุมของวิทยาลัย เพื่อจัดเตรียม
สถานที่สําหรับการสอบแขงขันและสอบ
สัมภาษณและเสนอหัวหนาสํานักงานคณบดี

1

- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ

การสอบ
2.1.6 จองหองสอบ

- ประกาศรับสมัครฯ

6

สถานที่สําหรับการ
สอบคัดเลือก

5

ชั่วโมง

วัน

สัดสวน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

ระยะเวลาที่ใช

ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ

นาที

6

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ

5

ชั่วโมง

วัน

เพื่อทราบ
2.1.7 ทําบันทึกขอความแจง

พิมพบันทึกขอความใสระบบ e – office

เวียนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ฯ

พรอมแนบคําสั่งฯ เพื่อแจงเวียนคําสั่งแตงตั้ง
ดังนี้
- คณะกรรมการ
ออกขอสอบ/ตรวจขอสอบ
- คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ
6

ขอสอบ

2.1.9 คณะกรรมการดําเนินการสอบ ดําเนินการสอบสัมภาษณ
สัมภาษณ

6

ผลสอบสัมภาษณ

2.1.10 สรุปผลการสอบและสง สรุปผลการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป

6

ผลการสรรหา

2.1.8 ประสานคณะกรรมการ

ประสานคณะกรรมการออกขอสอบ/

ออกขอสอบ ตรวจขอสอบ และ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ

ตรวจขอสอบขอรับขอสอบเพื่อจัดเตรียม

20

สําหรับการสอบและนัดหมายคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณสําหรับวัน เวลา และสถานที่
สอบสัมภาษณ

กองบริหารงานบุคคลดําเนินการ

และผลการสอบสั ม ภาษณ เพื่ อ จั ด ส ง กอง
บริหารงานบุคคลดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไป

บุคลากร

1

30

สัดสวน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช
นาที

6

สัญญาจาง

2.1.12 เสนออธิการบดีลงนาม

6

สัญญาจาง

5

2.1.13 สง

6

เลขที่สัญญา

5

15

2.1.11 ดูแล และติดตามการ

ตรวจสอบข อ มู ล `ภาระงาน มาตรฐาน

จัดทําสัญญาจาง ของบุคลากรที่
เขาใหม

กําหนดตําแหนง แนบเอกสารใหครบ

ชั่วโมง

วัน

2

กองบริหารงานบุคคลออกเลขที่สัญญา
2.1.14 จัดทํารายละเอียด
เงินเดือนบุคลากรใหม

จั ด ทํ า รายละเอี ย ดเงิ น เดื อ นเสนอผู บ ริ ห าร
พิจารณา

6

รายละเอียด
เงินเดือน

2.1.15 จัดทําคําสั่งจัดจาง
(เงินเดือน) พนักงานวิทยาลัยฯ

จัดพิมพบันทึกขอความและแนบคําสั่งจัดจาง
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยฯ ลงนาม

6

คําสั่งจัดจาง

2.1.16 จัดทําบันทึกขอเปดใช พิมพบันทึกขอความใสระบบ e – office ถึง

6

รหัสERP รหัส E –

สิทธิ์ระบบ ERP และ ระบบ E – ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
Office และรหัส Internetใหกับ สารสนเทศเพื่อขอเปดใชสิทธ ระบบ ERP และ
บุคลากร
ระบบ E – Office และ รหัส Internet ใหกับ
บุคลากร
รวม

2

5

Office และ รหัส
Internet

2

6

1

สัดสวน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ลงนาม...........................................

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่

ระยะเวลาที่ใช

ปริมาณ/คุณภาพ

นาที

ชั่วโมง

วัน

12

1

11

ลงนาม......................................

ลงนาม......................................

(นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร)

(.นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน)

(อาจารยปรเมษฐ แสงออน)

ตําแหนง บุคลากร

ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

ผูจัดทํา





ัิ

สัดสวน
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได)
ชื่อ
นางสาวสุภาพ
นามสกุล
พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร CIM - GA – PN – 01
งาน
บุคลากร
กิจกรรมหลัก การสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได)
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อ.ปรเมษฐ
นามสกุล
แสงออน
ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจในทักษะในการสรรหาบุคลากรในแตละครั้งไดอยางถูกตอง
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาไดตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานไดตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับบันทึกตนเรื่องผูบริหาร
3.2 ตรวจสอบกรอบอัตรากําลังบุคลากร
3.3 ขออนุมัติจางเสนอตออธิการบดีโดยผานกองบริหารงานบุคคลเพื่อตรวจสอบกรอบอัตรากําลัง
3.4 เสนออธิการบดีอนุมัติจาง
3.5 มอบกองบริหารงานบุคคลดําเนินการประกาศรับสมัคร แตงตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และดําเนินการรับสมัคร
ประกาศผลการสอบ
3.6 จองหองสอบ
3.7 ทําบันทึกขอความแจงเวียนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ
3.8 ประสานคณะกรรมการออกขอสอบ ตรวจขอสอบ และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ
3.9 คณะกรรมการดําเนินการสอบ
3.10 ดูแล และติดตามการจัดทําสัญญาจาง ของบุคลากรที่เขาใหม
3.11 เสนออธิการบดีลงนาม
3.12 สงกองบริหารงานบุคคลออกเลขที่สัญญา
3.13 จัดทํารายละเอียดเงินเดือนบุคลากรใหม
3.14 จัดทําคําสั่งจัดจาง (เงินเดือน) พนักงานวิทยาลัยฯ
3.15 จัดทําบันทึกขอเปดใชสิทธิ์ระบบ ERP และ ระบบ E – Office และรหัส Internetใหกับบุคลากร
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน .............2............. หนวยงาน
5.1 สํานักงานอธิการบดี
5.2 ธุรการมหาวิทยาลัย
5.3 กองบริหารงานบุคคล
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....2... นาที/ ........4...... ชั่วโมง/ ...........2...... วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............7.........................
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

บันทึกขอความ
แบบกรอบอัตรากําลัง
แบบฟอรมประกาศ
แบบฟอรมคําสั่ง
แบบประกาศรับสมัคร
แบบประเมินผล
แบบสัญญาจาง

ลงนาม ....นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร…..
(ตําแหนง เจาหนาทีง่ านบุคคล )
ผูจัดทํา

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

ลงนาม ....อาจารยปรเมษฐ แสงออน.....
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ

224

225

226
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5.2 การตรวจสอบและบันทึกการลาไปราชการ
ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานบุคลากร
ชื่อ นางสาวสุภาพ

นามสกุล พฤฒิสาริกร

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝาย บริหารงานทั่วไป งาน บุคลากร กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและบันทึกการลาไปราชการ
ผูบังคับบัญชาระดับฝาย ชื่อ .......................... นามสกุล………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การตรวจสอบและบันทึกการลาไปราชการ
- หนวยนับ : ครั้ง
- สถิติ ยอนหลัง 6 เดือน

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช
นาที ชั่วโมง

2.1.1รับเอกสารคําสั่งไปราชการการตางๆ จาก รับคําสั่งไปราชการตางๆ จากงานธุรการ
บุคลากรของวิทยาลัย

180

รับคําสั่งไปราชการ

1

2.1.2บันทึกขอมูลการลาแตละประเภทลงในลง บันทึกขอมูลการลาแตละประเภทลงในใบลงเวลา
เวลาปฏิบัติราชการ
การปฏิบัติราชการของบุคลากร

180

รายงานการไปราชการ

5

2.1.3จัดเก็บเอกสารเขาแฟมขอมูล

180

แฟ ม ข อ มู ล การลาแต ล ะ
ประเภท

5

นําใบลาแตละประเภทจัดเก็บเขาแฟมขอมูลโดย
แยกแฟมขอมูลการลาแตละเภท
ระยะเวลา

11

-

วัน

-

สัดสวน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ

รวมระยะเวลาทั้งหมด

ลงนาม...........................................

ระยะเวลาที่ใช
นาที ชั่วโมง
-

ลงนาม.....................................

ลงนาม......................................

(นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร)

(.นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน)

(อาจารยปรเมษฐ แสงออน)

ตําแหนง บุคลากร

ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ

5

วัน
4

สัดสวน
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและบันทึกการลาไปราชการ
ชื่อ
นางสาวสุภาพ
นามสกุล
พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร CIM - GA – PN – 03
งาน
บุคลากร
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและบันทึกการลาไปราชการ
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อ.ปรเมษฐ
นามสกุล
แสงออน
ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและบันทึก ( การลาไปราชการ) ตลอดจนหนวยงานและ
ผูรับผิดชอบสวนงานที่เกี่ยวของ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับเอกสารคําสั่งไปราชการตางๆ จากบุคลากรของวิทยาลัย
3.2 บันทึกขอมูลการลาแตละประเภทลงในตารางการลงเวลาปฏิบัติราชการ
3.3 จัดเก็บเอกสารเขาแฟมขอมูล
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น

มีจํานวน

-

หนวยงาน

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด

จํานวน

11

นาที

7. แบบฟอรมที่ตอ งใช
7.1 แบบฟอรมคําสั่ง

จํานวน

1

ฉบับ

-

ชั่วโมง

-

วัน
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ลงนาม...นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร..
(ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)
ผูจดั ทํา

ลงนาม ..นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน... ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....
(ตําแหนง) หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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5.3 การประเมินการปฏิบัตงิ าน (ทดลองงาน)
ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานบุคลากร
ชื่อ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝาย บริหารงานทั่วไป งาน บุคลากร กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน(ทดลองงาน)
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ .......................... นามสกุล………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การประเมินการปฏิบัติงาน(ทอลลองงาน)

กิจกรรมรอง
2.1.1.1 จัดทําบันทึกคําสั่งแตงตั้งผูดูแลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรชวงระยะทดลองงาน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

รายละเอียดกิจกรรม
พิมพบันทึกขอความใสระบบ

e–

ระยะเวลาที่ใช

ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ

นาที

6

บันทึกขอความ
แนบคําสั่งแตงตั้ง

15

6

บันทึกขอความ

30

office และแนบคําสั่งแตงตั้งผูดูแล การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรชวงระยะทดลองงานเสนอ
คณบดีลงนาม

2.1.1.2 บันทึกแจง รายละเอียดและกําหนดการ ให

พิมพบันทึกขอความใสระบบ

e – office

ผูเกี่ยวของตามคําสั่งแตงตั้งผูดูแลการปฏิบัติงานของ

เพื่อแจ ง ส งรายงานการประเมิน ใหผูเกี่ยวของ

แนบคําสั่งแตงตั้ง

บุคลากร ชวงระยะทดลองงาน

ตามคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ผู ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของ

และแบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน

บุคลากร ชวงระยะทดลองงาน เสนอรองคณบดีผู

ชั่วโมง

วัน

สัดสวน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาที่ใช

ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ

นาที

6

บันทึกขอความ
แนบคําสั่งแตงตั้ง

15

6

บันทึกขอความ

15

กํากับดูแลลงนาม และสงตอผูเกี่ยวของ
2.1.1.3 จัดทําบันทึกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
บุคลากรชวงระยะทดลองงาน

พิมพบันทึกขอความใสระบบ
office

e–

และแนบคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง แต ง ตั้ ง

คณะกรรมการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรชวงระยะทดลองงานเสนอคณบดีลงนาม
2.1.1.4 บันทึกแจง รายละเอียดและกําหนดการ ให

พิมพบันทึกขอความใสระบบ

e – office

ผูเกี่ยวของตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
บุคลากรชวงระยะทดลองงาน

เ พื่ อ แ จ ง ผู เ กี่ ย ว ข อ ง ต า ม คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง

แนบคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินบุคลากร ชวงระยะทดลอง

และแบบ

งาน เสนอคณบดีลงนามและสงตอผูเกี่ยวของ

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

2.1.1.5 จัดเตรียมแบบฟอรมการประเมิน บุคลากรชวง

จั ด พิ ม พ แ บบฟอร ม การประเมิ น บุ ค ลากรช ว ง

ระยะทดลองงาน

ระยะทดลองงาน

2.1.1.6 จองหองประชุมสําหรับคณะกรรมการ

ดําเนินการจองหองประชุมสําหรับคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานชวงระยะทดลองงาน

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.1.1.7บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการชวงระยะทดลองงาน

พิมพบันทึกขอความใสระบบ

แบบฟอรมการ

30

ประเมิน บุคลากร
ชวงระยะทดลองงาน

e–

office นัดหมายคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติง านชว งระยะทดลองงานของบุคลากรและ
เสนอคณบดีลงนาม

6

6

หองประชุม

5

6

บันทึกขอความ

15

ชั่วโมง

วัน

สัดสวน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ

นาที

ชั่วโมง

6

ผลการประเมิน

1

- สรุปผลการประเมินเพื่อเสนอผูบริหาร

6

รายงานผลการ
ประเมิน

1

จัดพิมพบันทึกขอความและแนบคําสั่งจัดจางเพื่อ
เสนอ อธิการบดี ลงนาม

6

บันทึกขอความ
แนบคําสั่งแตงตั้ง

2.1.1.8 คณะกรรมการรวมกันประเมินผลการปฏิบัติ

- คณะกรรมการร ว มกั น ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ

ราชการชวงระยะทดลองงาน

ราชการชวงระยะทดลองงานของบุคลากร

2.1.1.9 สรุปผลการประเมิน

2.1.10 จัดทําคําสั่งจัดจาง (เงินเดือน) พนักงานวิทยาลัย
ฯ ที่ผานการทดลองงาน

ลงนาม...........................................

ระยะเวลาที่ใช

15

รวม

20

4

รวมระยะเวลาทั้งหมด

-

5

ลงนาม......................................

ลงนาม......................................

(นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร)

(นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน)

( อาจารยปรเมษฐ แสงออน)

ตําแหนง บุคลากร

ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

ผูจัดทํา

ผูค วบคุม

ผูอ นุมัติ

วัน

3

สัดสวน
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ชื่อ
นางสาวสุภาพ
งาน
บุคลากร
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อ.ปรเมษฐ

นามสกุล
กิจกรรมหลัก
นามสกุล

พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร CIM - GA – PN – 04
การประเมินทดลองงาน
แสงออน
ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงาน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทําบันทึกคําสั่งแตงตั้งผูดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรชวงระยะทดลองงาน
3.2 บันทึกแจง รายละเอียดและกําหนดการ ใหผูเกี่ยวของตามคําสั่งแตงตั้งผูดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร ชวงระยะ
ทดลองงาน
3.3 จัดทําบันทึกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคลากรชวงระยะทดลองงาน
3.4 บันทึกแจง รายละเอียดและกําหนดการ ใหผูเกี่ยวของตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคลากรชวงระยะ
ทดลองงาน
3.5 จัดเตรียมแบบฟอรมการประเมิน บุคลากรชวงระยะทดลองงาน
3.6 จองหองประชุมสําหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานชวงระยะทดลองงาน
3.7 บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการชวงระยะทดลองงาน
3.8 คณะกรรมการรวมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการชวงระยะทดลองงาน
3.9 สรุปผลการประเมิน
3.10 จัดทําคําสั่งจัดจาง (เงินเดือน) พนักงานวิทยาลัยฯ ที่ผานการทดลองงาน
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
5.1 กองบริหารงานบุคคล

มีจํานวน

1

หนวยงาน

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด

จํานวน

20

นาที

7. แบบฟอรมที่ตอ งใช
7.1 แบบประเมิน
7.2 คําสั่ง

จํานวน

2

ฉบับ

ลงนาม...นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร..

ลงนาม ..นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน... ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....

(ตําแหนง งานธุรการและสารบรรณ)
ผูจดั ทํา

(ตําแหนง) หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

4

ชั่วโมง

-

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ

วัน
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5.4 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานบุคลากร
ชื่อ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝาย บริหารงานทั่วไป งาน บุคลากร กิจกรรมหลัก แผนพัฒนาบุคลากร
ผูบังคับบัญชาระดับฝาย ชื่อ .......................... นามสกุล………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดทํางานแผนพัฒนาบุคลากร
1.2 เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช
นาที

ชั่วโมง

วัน

2.1สํารวจความตองการพัฒนาของบุคลากรทั้ง
วิทยาลัย

2.1.1ศึกษาและทบทวนขอมูลการพัฒนาตนเองจากขอมูลเดิม
(ผูบริหาร / สายวิชาการ / สายสนับสนุน)

1

ขอมูลการพัฒนาตนเอง

1

(1ครั้ง/ป)

2.1.2ศึกษาขอมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร (ผูบริหาร /
สายวิชาการ / สายสนับสนุน)

1

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง
ของแตละประเภท

1

2.1.3รวบรวมขอมูลความตองการพัฒนาบุคลากร(ผูบริหาร /

1

ขอมูลความตองการพัฒนา

สายวิชาการ / สายสนับสนุน)
2.1.4พิมพรางแบบสํารวจความตองการพัฒนาบุคลากร

2

บุคลากรของทุกประเภท
1

รางแบบสํารวจความตองการ
พัฒนาบุคลากร

2

สัดสวน
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2.1.5 .สงใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ

1

รางแบบสํารวจพรอม
ขอเสนอแนะ

15

2.1.6 พิมพแบบสํารวจความตองการพัฒนาบุคลากรตาม
ขอเสนอแนะ

1

แบบสํารวจความตองการ
พัฒนาบุคลากร

30

2.1.7สงใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบ

1

แบบสํารวจความตองการ

10

พัฒนาบุคลากร
2.1.8พิมพและแกไขเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ

1

แบบสํารวจความตองการ
พัฒนาบุคลากร

1

2.1.9บันทึกถึงบุคลากรเพื่อตอบแบบสํารวจฯ

1

บันทึกขอความ

15

2.1.10ทําบันทึกติดตามแบบสํารวจขอมูลจากบุคลากรทั้งหมด

1

บันทึกขอความ

15

2.1.11.เก็บรวบรวม ตรวจสอบขอมูลจากบุคลากรทั้งหมดใน
วิทยาลัย

1

แบบสํารวจ

2.1.12ทําการวิเคราะหขอมูลในระบบคอมพิวเตอร

1

ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห

ในวิทยาลัย
2

2

ในระบบคอมพิวเตอร
2.1.13รางสรุปผลแบบสํารวจความตองการพัฒนาของบุคลากร

1

รางสรุปผลการวิเคราะห
ขอมูล

5
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2.1.14 เสนอผูบังคับบัญชาตรวจสอบรางสรุปผลแบบสํารวจ
ความตองการพัฒนาของบุคลากร

1

รางสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
พรอมขอเสนอแนะ

2.1.15พิมพและแกไขสรุปผลแบบสํารวจความตองการพัฒนา

1

สรุปผลสํารวจความตองการ

ของบุคลากร

กิจกรรมหลัก
2.2 สํารวจโครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย (1ครั้ง/ป)

5

2

พัฒนาบุคลากร

รวมรยะเวลา

30

1

2

ระยะเวลาทั้งหมด

30

1

2

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
นาที

1

รางบันทึกขอความ

15

2.2.2สงบันทึกขอความใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบ

1

รางบันทึกขอความที่ผานการ
ตรวจสอบ

5

2.2.3พิมพบันทึกขอความตามขอเสนอแนะ

1

บันทึกขอความ

15

2.2.4สงบันทึกขอความพรอมแบบสํารวจถึงบุคลากร

1

สําเนาบันทึกขอความพรอม
ลายมือชื่อผูรับเอกสาร

2.2.5.พิมพบันทึกขอความติดตาม-ทวงถามแบบสํารวจจากบุคลากรที่ไมยังสง

1

บันทึกขอความ

2.2.1.ร า งบั น ทึ ก ข อ ความขอความอนุ เ คราะห ต อบแบบสํ า รวจ

ชั่วโมง

โครงการพัฒนาบุคลากร

3

1

วัน

สัดสวน
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แบบสํารวจกลับมา
2.2.6รวบรวมขอมูลที่ไดจากบุคลากร

1

ขอมูลแบบสํารวจและตรวจสอบ
ความครบถวนของขอมูล

2

2.2.7ร า งสรุ ป ผลการสํ า รวจโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ไ ด จ าก

1

รางผลสรุปขอมูล

2.2.8เสนอรางฯตอผูบังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบ

1

รางผลรุปขอมูลและขอเสนอแนะ
จากผูบังคับบัญชา

15

2.2.9พิมพสรุปผลการสํารวจความตองการโครงการพัฒนาบุคลากร

1

สรุปผลสํารวความตองการ
พัฒนาบุคลากร

30

2

บุคลากร

2.3การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย (1ครั้ง/ป)

รวม

21

6

2

ระยะเวลาทั้งหมด

21

6

2

1

-

2.3.1รางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ

1

รางคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ

30

2.3.2.ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

1

คําสั่งฯ

30

2.3.3ทําบันทึกถึงคณบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ

1

บันทึกขอความ

15

2.3.4.แจงคํ าสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการดําเนินงานฯ ผานระบบ eoffice ไปยังคณะกรรมการฯเปนรายบุคคล

1

สําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ

10

รวม

25

243

ระยะเวลาทั้งหมด

2.4การจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรและ
งบประมาณ
(1ครั้ง/ป)

กิจกรรมหลัก

25

1

-

2.4.1ศึกษาวิเคราะหนโยบายของวิทยาลัย

1

ขอมูลการพัฒนาบุคลากร

3

2.4.2ศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรของวิทยาลัย

1

ขอมูลการพัฒนาบุคลากร

3

2.4.3ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

1

ขอมูลการพัฒนาบุคลากร

3

2.4.4สรุ ป ผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห นโยบายและยุ ทธศาสตร วิทยาลั ยและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

1

ขอมูลสรุปผลจากการศึกษา
แผนตาง

1

2.4.5.ศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากเอกสาร เวป
ไซตจากบุคลากรอื่นๆเพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูใหมๆ

1

ขอมูลการพัฒนาบุคลากร

1

2.4.6สังเคราะหแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรเพื่อกําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

4

ขอมูลการพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมรอง
2.4.7ทบทวนแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรจากป ง บประมาณเดิ ม เพื่ อ
ปรับปรุงใหไดแผนงานที่สมบูรณ

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
1

ขอมูลแผนฯจาก
ปงบประมาณเดิม

6

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
นาที

ชั่วโมง
3

วัน

สัดสวน
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2.4.8รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหและวิเคราะหเพื่อเปน
แนวทางการทําแผนพัฒนาบุคลากร

1

ขอมูล

2.4.9จัดทํารางแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร

1

รางแผนงานฯ

3

2.4.10วิเคราะหเพื่อกําหนดงบประมาณประจําปของแตละโครงการ
พัฒนาบุคลากร

1

ขอมูลการกําหนด
งบประมาณฯ

6

2.4.11เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อตรวจ พิจารณาใหขอเสนอแนะ

1

ขอเสนอแนะจาก
ผูบังคับบัญชา

30

2.4.12จัดพิมพรางแผนงานตามที่ผูบังคับบัญชาเสนอแนะ

1

รางแผนงาน

15

2.4.13จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร -จัดทําบันทึกเชิญ

1

รายงานการ

15

ฯ

ประชุม

1

ประชุม

-จองหองประชุมใน
ระบบ E-office

1

5

-จัดทําบันทึกขออนุมัติ
อาหารวางและเครื่องดื่ม

1

15

-ประสานการสั่งอาหาร
วางและเครื่องดื่ม

1

10
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-จัดทําวาระและเอกสาร

1

1

การประชุม/ใบรายชื่อผู
เขาประชุม
-ดําเนินการประชุม

1

-สรุปรายงานการ
ประชุม

1

-จัดทําบันทึกแจงมติที่
ประชุม

1

3
1

15

2.4.14ปรับแกแผนงานฯตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

1

แผนงานฯ

3

2.4.15ส ง รายละเอี ย ดแผนงานฯและงบประมาณประจํ า ป ข อง

1

แผนงานฯและงบประมาณ

15

1

บันทึกขอความถึงผูบ ริหาร
เพื่ออนุมัติแผนงานฯ

15

โครงการพัฒนาบุคลากรใหรองคณบดีฝายบริหารงานเพื่อพิจารณา
2.4.16.ปรับแกแผนงานฯตามขอเสนอแนะของผูบริหาร

รวม

15

7

2

รวมระยะเวลาทั้งหมด

15

7

2

รวมระยะเวลาทั้งหมด

31

2

8

246

ลงนาม...........................................

ลงนาม......................................

ลงนาม......................................

(นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร)

(นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน)

( อาจารยปรเมษฐ แสงออน)

ตําแหนง บุคลากร

ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

ผูจัดทํา

ผูค วบคุม

ผูอ นุมัติ
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก แผนพัฒนาบุคลากร
ชื่อ
นางสาวสุภาพ
นามสกุล
งาน
บุคลากร
กิจกรรมหลัก
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อ.ปรเมษฐ
นามสกุล

พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร CIM - GA – PN – 05
แผนพัฒนาบุคลากร
แสงออน
ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงาน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สํารวจความตองการพัฒนาของบุคลากรทั้งวิทยาลัย
3.2 สํารวจโครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย
3.3 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย
3.4 การจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรและงบประมาณ
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น

มีจํานวน

-

หนวยงาน

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด

จํานวน

15

นาที

7. แบบฟอรมที่ตอ งใช
7.1 แบบสํารวจความตองการ

จํานวน

2

ฉบับ

-

ชั่วโมง

-

วัน
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7.2 แบบฟอรมคําสั่ง
ลงนาม ....นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร…..
(ตําแหนง เจาหนาทีง่ านบุคคล )
ผูจัดทํา

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

ลงนาม ....อาจารยปรเมษฐ แสงออน.....
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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5.5 การพัฒนาบุคลากร
ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานบุคลากร
ชื่อ นางสาวสุภาพ

นามสกุล พฤฒิสาริกร

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝาย บริหารงานทั่วไป งาน บุคลากร กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากร
ผูบังคับบัญชาระดับฝาย ชื่อ .......................... นามสกุล………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การพัฒนาบุคลากร
- หนวยนับ : เรื่อง
- สถิติ ยอนหลัง

กิจกรรมรอง
2.1.1สํารวจความตองการในการอบรมของบุคลากร
และสรุปเสนอผูบริหาร
( 1 ครั้งตอป)

6 เดือน

2.1.2จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ

รายละเอียดกิจกรรม
- จัดประชุมผูเกี่ยวของและออกแบบสํารวจ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ

1

ความต อ งการเข า รั บ การ

ระยะเวลาที่ใช
นาที

ชั่วโมง

วัน
1

อบรมและจํ า นวนผู เ ข า รั บ
การอบรม
- ดําเนินการแจกแบบสํารวจ และเก็บขอมูล นํามา
วิเคราะห

1

- สรุปความตองการ และนําเสนอผูบริหาร

1

จัดพิมพโครงการรายละเอียดตางๆ พรอมกําหนด

10

1
1
โครงการพัฒนาบุคลากร

30

1

สัดสวน
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เสนอผูบริหารอนุมัต(ิ 10 ครั้งตอป)

งบประมาณเสนอผูบริหาร

2.1.3จัดหาสถานที่ พาหนะเดินทาง ที่พัก หองประชุม

10

เตรียมความพรอมดานอุปกรณตางๆ จัดทําคําสั่งไป
ราชการ ( 10 ครั้งตอป)

คําสั่งไปราชการ

2.1.4แจงบุคลากรสงสรุปรายงานหลังการอบรม
ความรูที่ไดรับ( 10 ครั้งตอป)

10

รายงานหลังอบรม

2.1.5จัดทําเอกสารเบิกจายตางๆ ในการดําเนินการ

10

เอกสารที่ ต อ งดํ า เนิ น การ

โครงการทั้งหมด( 10 ครั้งตอป)
10

เลมรายงานโครงการ

2.1.7บันทึกประวัติการอบรมของบุคลากรลงระบบ

10

ข อ มู ล บุ ค ลากรที่ ไ ด รั บ การ

( 10 ครั้งตอป)

1

1

1

อบรมตามโครงการ
รวม

-

3

6

รวมระยะเวลาทั้งหมด

-

2

67

ลงนาม...........................................

ลงนาม......................................

ลงนาม......................................

(นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร)

(นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน)

(อาจารยปรเมษฐ แสงออน)

ตําแหนง บุคลากร

ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

ั ํ

30

เบิกจาย

2.1.6จัดทําเลมรายงานโครงการฯ เสนอตอผูบริหาร
รับทราบ( 10 ครั้งตอป)

ERP

1

ส ถ า น ที่ จั ด อ บ ร ม พ ร อ ม
อุปกรณตางๆ และ





ัิ
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากร
ชื่อ
นางสาวสุภาพ
นามสกุล
งาน
บุคลากร
กิจกรรมหลัก
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อ.ปรเมษฐ
นามสกุล

พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร CIM - GA – PN – 06
การพัฒนาบุคลากร
แสงออน
ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในงานพัฒนาบุคลากร ไดแก เรื่องสํารวจความตองการ การเขียน
โครงการเพื่อขออนุมัติ
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานไดตามขั้นตอนอยางถูกตอง
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงาน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สํารวจความตองการในการอบรมของบุคลากร และสรุปเสนอผูบริหาร
3.2 จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ เสนอผูบริหารอนุมัติ
3.3 จัดหาสถานที่ พาหนะเดินทาง ที่พัก หองประชุม เตรียมความพรอมดานอุปกรณตางๆ จัดทําคําสั่งไป
ราชการ
3.4 แจงบุคลากรสงสรุปรายงานหลังการอบรม ความรูที่ไดรับ
3.5 จัดทําเอกสารเบิกจายตางๆ ในการดําเนินการโครงการทั้งหมด
3.6 จัดทําเลมรายงานโครงการฯ เสนอตอผูบริหารรับทราบ
3.7 บันทึกประวัติการอบรมของบุคลากรลงระบบ ERP
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ...............-................ หนวยงาน
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6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด

จํานวน

7. แบบฟอรมที่ตอ งใช
7.1 แบบสํารวจความตองการ
7.2 แบบฟอรมคําสั่ง
7.3 แบบสรุปรายงาน
7.4 แบบฟอรมเบิกจาย

จํานวน 4

ลงนาม ....นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร…..
(ตําแหนง เจาหนาทีง่ านบุคคล )
ผูจัดทํา

-

นาที

3

ชั่วโมง

9

วัน

ฉบับ

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

ลงนาม ....อาจารยปรเมษฐ แสงออน.....
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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5.6 การคนหา ติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ

ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานบุคลากร
ชื่อ ………นางสาวสุภาพ…………………………………………......... นามสกุล ............พฤฒิสาริกร.................................................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน บุคลากร................................................. กิจกรรมหลัก การคนหา ติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ……...…………
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ................................................. นามสกุล …………………………………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

-

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
7000 สถานะของเอกสาร

-

5000

รายละเอียดกิจกรรม

2.1 การค น หา ติ ด ตามเอกสาร 2.1.1 ตรวจสอบเสนทางเอกสารติดปญหา ซองเอกสาร
ระหวางดําเนินการ
อยูที่ใด หรือคนหา ในระบบอิเล็กทรอนิกส
- หนวยนับ : ฉบับ
- สถิติยอนหลัง 6 เดือน
2.1.2 ประสานงาน/ติดตาม ใหเอกสารถึงผูรับโดยเร็ว

ระยะเวลาที่ใช
นาที ชั่วโมง วัน
1

1
-

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

2

3

28

สัดสวน
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ลงนาม นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร
ตําแหนง เจาหนาที่งานบุคคล
ผูจัดทํา

ลงนาม นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน
ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ลงนาม .อาจารยปรเมษฐ แสงออน
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูอนุมัติ
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ชื่อ
นางสาวสุภาพ
งาน
บุคคล
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อ.ปรเมษฐ

นามสกุล
กิจกรรมหลัก
นามสกุล

พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร CIM - GA – AM – 07
การคนหา ติดตามเอกสารระหวางดําเนินการ
แสงออน
ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจและวิเคราะหเอกสาร และรับเอกสารไดอยางถูกตอง
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาไดตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานไดตามขั้นตอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบเสนทางเอกสารติดปญหา ซองเอกสารอยูที่ใด หรือคนหา ในระบบอิเล็กทรอนิกส
3.2 ประสานงาน/ติดตาม ใหเอกสารถึงผูรับโดยเร็ว
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
5.1 ผูเกี่ยวของ

มีจํานวน

1

หนวยงาน

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด
6.1 ตรวจสอบเสนทางเอกสารติด
ปญหา ซองเอกสารอยูที่ใด หรือ
คนหาในระบบอิเล็กทรอนิกส
6.2 ประสานงาน/ติดตามให
เอกสารถึงผูรับโดยเร็ว

จํานวน

2

นาที
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7. แบบฟอรมที่ตอ งใช
7.1 แบบฟอรมการตรวจคน/
ติดตามเอกสารในระบบ
อิเล็กทรอนิกส

จํานวน

ลงนาม...นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร..

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.. ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....

(ตําแหนง งานบุคคล)
ผูจดั ทํา

1

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

ฉบับ

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ

260
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5.7 การจัดทําหนังสือรับรอง
ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานบุคคล
ชื่อ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝาย บริหารงานทั่วไป งาน บุคลากร กิจกรรมหลัก การจัดทําหนังสือรับรอง
ผูบังคับบัญชาระดับฝาย ชื่อ .......................... นามสกุล………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การจัดทําหนังสือรับรอง

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.4.1 รับแบบฟอรมหนังสือรับรองจากคณาจารย/เจาหนาที่

คณาจารย/เจาหนาที่ กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรม

ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ

120

ระยะเวลาที่ใช
นาที
1

การขอหนั ง สื อ รั บ รองการปฏิ บั ติ ง าน/หนั ง สื อ รั บ รอง

- หนวยนับ : เรื่อง
- สถิติ ยอนหลัง 6 เดือน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

เงินเดือน
2.4.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประเภทพนักงาน
ฐานเงินเดือน
คาสอน
เงินประจําตําแหนง ฯลฯ

120

ความถูกตองของ
ขอมูล

10

ชั่วโมง

วัน

สัดสวน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

2.4.3จัดทําหนังสือรับรอง

พิ ม พ ห นั ง สื อ รั บ รองการปฏิ บั ติ ง าน/หนั ง สื อ รั บ รอง

ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ

นาที

120

หนังสือรับรองการ

5

เงินเดือน พรอมเสนอคณบดีลงนาม

2.4.4ออกเลขที่หนังสือรับรอง

ระยะเวลาที่ใช
ชั่วโมง

วัน

ปฏิบัติงาน/หนังสือ
รับรองเงินเดือน

จั ดส ง ธุ รการออกเลขที่ ห นั ง สื อรั บ รองการปฏิ บั ติง าน/

120

หนังสือรับรองเงินเดือน

เลขที่หนังสือ

1

รับรองการ
ปฏิบัติงาน/หนังสือ
รับรองเงินเดือน

2.4.5สงหนังสือรับรองใหผูเกี่ยวของ

จัดสงหนังสือรับรองถึงผูขอ

120

หนังสือรับรองการ

5

ปฏิบัติงาน/หนังสือ
รับรองเงินเดือน
2.4.6จัดเก็บเขาแฟมขอมูล

จัดเก็บสําเนาคูฉบั บเขาแฟมขอมูลโดยเรียงลําดับตาม

120

แฟมขอมูล

5

เลขที่หนังสือรับรอง

ลงนาม...........................................

รวม

27

-

-

รวมระยะเวลาทั้งหมด

-

5

7

ลงนาม...................................... (นางสาวน้ําทิพย

ลงนาม......................................(อาจารย

(นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร)

กลีบบัวบาน)

ปรเมษฐ แสงออน)

ตําแหนง บุคลากร

ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
ผูควบคุม

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

ผูจัดทํา

ผูอนุมัติ

สัดสวน
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทําหนังสือรับรอง
ชื่อ
นางสาวสุภาพ
นามสกุล
งาน
บุคลากร
กิจกรรมหลัก
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อ.ปรเมษฐ
นามสกุล

พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร CIM - GA – PN – 09
การจัดทําหนังสือรับรอง
แสงออน
ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการจัดทําหนังสือรับรอง
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในงานการจัดทําหนังสือรับรอง
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําหนังสือรับรอง ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบสวนงานที่
เกี่ยวของ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแบบฟอรมหนังสือรับรองจากคณาจารย/เจาหนาที่
คณาจารย/เจาหนาที่ กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน
3.2 ตรวจสอบความถูกตอง
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลของผูขอ
3.3 จัดทําหนังสือรับรอง
พิมพหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน พรอมเสนอคณบดีลงนาม
3.4 ออกเลขที่หนังสือรับรอง
จัดสงธุรการออกเลขที่หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน
3.5 สงหนังสือรับรองใหผูเกี่ยวของ
จัดสงหนังสือรับรองถึงผูขอ
3.6 จัดเก็บเขาแฟมขอมูล
จัดเก็บสําเนาคูฉบับเขาแฟมขอมูลโดยเรียงลําดับตามเลขที่หนังสือรับรอง
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น

มีจํานวน

-

หนวยงาน

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด

จํานวน

27

นาที

7. แบบฟอรมที่ตอ งใช

จํานวน

1

ฉบับ

ลงนาม...นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร..

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.. ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....

(ตําแหนง งานบุคลากร)
ผูจัดทํา

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูค วบคุม

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ

265

266

267

5.8 การจัดทํากรอบอัตรากําลัง
ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานบุคลากร
ชื่อ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝาย บริหารงานทั่วไป งาน บุคลากร กิจกรรมหลัก การจัดทํากรอบอัตรากําลัง ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ .......................... นามสกุล………………………….…………….
ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ควา

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช
นาที

มถี่
2.1 การจัดทํากรอบอัตรากําลัง

2.1.1รับบันทึกตนเรื่องจากผูบริหารคณะ

- หนวยนับ : ครั้ง

2.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะหและ
วางแผนอัตรากําลัง

- สถิติ 1 ครั้ง / ป

- พิมพบันทึกขอความและคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานศึกษาวิเคราะหและ
วางแผนอัตรากําลังใสระบบ e – office แนบไฟลคําสั่งเสนอคณบดีลง
นาม
- แต ง ตั้ ง คณะทํ างานเพื่ อศึ กษาวิ เ คราะห และวางแผนอั ตรากํ าลั ง โดย

ชั่ว
โมง

1

บันทึกตนเรื่อง

1

1

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ

10

วัน

สัด
สวน
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ควา

ปริมาณ/คุณภาพ

มถี่

ระยะเวลาที่ใช
นาที

ชั่ว

สัด

วัน

โมง

คณะทํ า งานมี บ ทบาทในการพิ จ ารณาภาพรวมของการวางแผน
อัตรากําลังและกํากับติดตามงานใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว
- คณะทํางานประกอบดวย
1. คณบดี เปนประธาน
2. รองคณบดีฝายวิชาการ เปนกรรมการ
3. รองคณบดีฝายบริหาร เปนกรรมการ
4. หัวหนาสาขาวิชาเปนกรรมการ
5. หัวหนาสํานักงานคณบดีเปนกรรมการและเลขานุการ
6. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
2.1.3

(งานบุคลากร) เปน

วางแผนกระบวนการทํางานและกําหนด -คณะกรรมการฯ รวมกันดําเนินการวางแผนการวิเคราะหและวางแผน

ระยะเวลาในการวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลัง

1

- แผนการ

อัตรากําลังโดยกําหนดกิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินการให

วิเคราะห

สอดคลองกับการวิเคราะหกําลังคนโดยใชวิธีการวิเคราะหกิจกรรม
(Activity based analysis)

- แผนอัตรากําลัง

- สายวิชาการ วิเคราะหจากขอมูลการเรียนการสอนจํานวนหมูเรียน
จํานวนนักศึกษา รายวิชา ฯลฯ

1

สวน
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ควา

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช
นาที

มถี่
- สายสนับสนุน ซึ่งจะตองเริ่มศึกษาจากกระบวนการทํางานของแตละ

ชั่ว

สัด

วัน

โมง

1

1

งานและวิเคราะหกิจกรรมโดยแตกรายละเอียดงานกําหนดเวลาการ
ทํางานแตละกิจกรรมและระบุปริมาณงานผลงานเพื่อวิเคราะหและกําหนดจํานวน
กําลังคนที่เหมาะสมของแตละงาน
2.1.4 จั ดทํ าบันทึ กเชิ ญ หัว หนาสาขาวิ ชาและ - พิมพบันทึกขอความใสระบบ
e – office เพื่อแจงใหหัวหนา
พนักงานสายสนับสนุนประชุม
สาขาวิชาและพนักงานสายสนับสนุนทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการ

1

บั น ทึ ก ข อ ความ
เชิญประชุม

1

- การประชุม

5

ประชุม พรอมเสนอคณบดีลงนาม

2.1.5จัดประชุมชี้แจงการจัดทํากรอบอัตรากําลัง

- รองคณบดีฝายวิชาการดําเนินการชี้แจงรายละเอียด วิธีการคํานวณ
และเอกสารที่เกี่ยวของพรอมกําหนดวันจัดสงขอมูลกลับมายังคณะ(3
ชั่วโมง)

6

- รายงานการ
ประชุม

- หัวหนาสํานักงานคณบดีดําเนินการชี้แจงรายละเอียด วิธีการคํานวณ
และเอกสารที่เกี่ยวของพรอมกําหนดวันจัดสงขอมูลกลับมายังคณะ (3
ชั่วโมง)
2.1.6ติดตามเก็ บ รวบรวมผลการจัดทํ าแผนกรอบ ฝายเลขานุการติดตามและรวบรวมผลการจัดทํากรอบอัตรากําลังของแต

1

ข อ มู ล ก ร อ บ

อัตรากําลังของแตละสาขาวิชาและฝายงานตางๆ ใน ละสาขาวิชา/สํานักงานคณบดีเพื่อคณะกรรมการจะไดนําผลการกําหนด

อัตรากําลังของแต

สํ า นั ก งานคณบดี เพื่ อ จั ด ทํ า กรอบอั ต รากํ า ลั ง ใน กรอบอัตรากําลังของบุคลากรตลอดจนจํานวนที่ตองการประกอบการ
ภาพรวมของคณะ
กําหนดอัตรากําลังแลวนําเสนอกองบริหารงานบุคคล

ล ะ ส า ข า วิ ช า /
สํานักงานคณบดี

1

สวน
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ควา
มถี่

2.1.7 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกรอบภาระ ฝายเลขานุการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช
นาที

ชั่ว

สัด

วัน

โมง

1

1

1

1

งานและกรอบอัตรากําลังของแตละสาขา/สํานักงาน
- หากถูกตองดําเนินการสรุปขอมูลและจัดสงกองบริหารงานบุคคลตอไป
คณบดี
- หากไมถูกตองสงกลับสาขาวิชา/สํานักงานคณบดีดําเนินการแกไข โดย
สายวิชาการ
1. ตรวจสอบจํานวนหมูเรียน
2. ตรวจสอบวิธีการคํานวณ
3. จํานวนคนที่คํานวณได
สายสนับสนุนวิชาการ
1. กิจกรรมของงานที่รับผิดชอบ
2. วิธีการคํานวณ
3. จํานวนคนที่คํานวณได

สวน
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ควา

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช
นาที

มถี่
1

2.1.8 สรุปทํากรอบอัตรากําลังรอบ 4 ป ของสาย คณะกรรมการฯดําเนินการสรุปผลการจัดทํากรอบอัตรากําลังของแตละ

วัน

โมง
1

กรอบอัตรากําลัง

วิ ช าการและสายสนั บ สนุ น วิ ช าการจั ด ทํ า กรอบ สาขาวิช าเพื่อเลขานุการจะได นําผลการกําหนดกรอบอัตรากํ าลังของ

ใหมรอบ 4 ป

อั ต รากํ า ลั ง ที่ เ หมาะสมของแต ล ะสาขาวิ ช า/ บุ ค ลากรตลอดจนจํ า นวนที่ ต อ งการไปจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ตํ า แหน ง

ของแตละ

สํานักงานคณบดี

สาขาวิชา/
สํานักงานคณบดี

ประกอบการกําหนดอัตรากําลังแลวนําเสนอกองบริหารงานบุคคล ตาม
แบบฟอรมการวิเคราะหอัตรากําลังโดย

ชั่ว

สัด

1. สรุปกรอบอัตรากําลังสายวิชาการลง
แบบฟอรมตามที่กําหนด
2. สรุปกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน
วิชาการลงแบบฟอรมตามที่กําหนด
1

2.1.9ทํ า บั น ทึ ก ข อ ความสรุ ป ส ง กองบริ ห ารงาน พิมพบันทึกขอความใสระบบ e – office พรอมแนบไฟลเอกสารสรุปสง
บุคคล
กองบริหารงานบุคคล และเสนอคณบดีลงนาม

กรอบอัตรากําลัง

5

ใหมรอบ 4 ป
ของแตละ
สาขาวิชา/
สํานักงานคณบดี

รวม

21

6

5

รวมระยะเวลาทั้งหมด

21

6

5

ลงนาม...........................................

ลงนาม......................................

ลงนาม......................................

(นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร)

(นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน)

(อาจารยปรเมษฐ แสงออน)

ตําแหนง บุคลากร

ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

ั ํ





ัิ

สวน

272

273

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทํากรอบอัตรากําลัง
ชื่อ
นางสาวสุภาพ
นามสกุล
งาน
บุคลากร
กิจกรรมหลัก
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อ.ปรเมษฐ
นามสกุล

พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร CIM - GA – PN – 11
การจัดทํากรอบอัตรากําลัง
แสงออน
ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
1.2 ผูปฏิบัติงานไดสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในงานการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทํากรอบอัตรากําลัง ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบสวนงานที่
เกี่ยวของ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับบันทึกตนเรื่องจากผูบริหารคณะ
3.2 รับบันทึกตนเรื่องจากผูบริหารคณะ
3.3 วางแผนกระบวนการทํางานและกําหนดระยะเวลาในการวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังรวมกับคณะทํางานฯ
3.4 จัดทําบันทึกเชิญหัวหนาสาขาวิชาและพนักงานสายสนับสนุนประชุม
3.5 จัดประชุมชี้แจงการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
3.6 ติดตามเก็บรวบรวมผลการจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังของแตละสาขาวิชาและฝายงานตางๆ เพื่อจัดทํากรอบ
อัตรากําลังในภาพรวมของคณะ
3.7 ตรวจสอบขอมูลกรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลังของแตละสาขา/แตละฝาย
3.8 สรุปทํากรอบอัตรากําลังรอบ 4 ป ของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจัดทํากรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมของ
แตละฝาย
3.9 ทําบันทึกขอความสรุปสงกองบริหารงานบุคคล
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
5.1 กองบริหารงานบุคคล

มีจํานวน

1

หนวยงาน

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด

จํานวน

21

นาที

7. แบบฟอรมที่ตอ งใช
7.1 แบบฟอรมการจัดทํากรอบ
อัตรากําลัง

จํานวน

1

ฉบับ

ลงนาม ....นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร…..
(ตําแหนง เจาหนาที่งานบุคคล )
ผูจัดทํา

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

6

ชั่วโมง

5

วัน

ลงนาม ....อาจารยปรเมษฐ แสงออน.....
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ

275

276

277

278

5.9 การลงทะเบียนประวัติ
ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานบุคคล
ชื่อ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝาย บริหารงานทั่วไป งาน บุคลากร กิจกรรมหลัก งานทะเบียนประวัติ
ผูบังคับบัญชาระดับฝาย ชื่อ .......................... นามสกุล………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

1.การบันทึกทะเบียนประวัติบุคลากรในระบบ ERP 1.รับใบสมัครงานของผูผานการคัดเลือกเขาทํางานที่มารายงาน
(1 คน)
ตัวตรวจสอบเอกสารแนบตางๆ

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่

ระยะเวลาที่ใช

ปริมาณ/คุณภาพ

นาที

6

ฐานขอมูลประวัติ
บุคลากร/

2

2.กรอกขอมูลประวัติลงทะเบียนประวัติบุคลากรในระบบ ERP

6

รหัสพนักงาน

30

3.ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่บันทึก และแกไข

6

5

4.จัดเก็บเอกสารเขาแฟมเพื่อดําเนินการตอไป

6

1
รวม

38

ชั่วโมง

วัน

สัดสวน

279

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.การจัดทําแฟมประวัติ (1คน)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

ความถี่

6

1.รวบรวมเอกสารใบสมัครงาน ใบรายงานตัว คําสั่งจางและ
บรรจุ
2.จัดทําดัชนีรายชื่อ

- พิมพรายชื่อ ติดแฟมแยกสาขาวิชา

3.จัดเก็บเขาตูแฟมเอกสาร

3.การบันทึกขอมูลบุคลากรในระบบ ERP ใหเปน 1.ตรวจสอบ และปรับปรุงขอมูลบุคลากรในระบบ ERP ของ
ปจจุบัน (2 ครั้ง : คน : ป)
บุคลากรใหเปนปจจุบัน

ปริมาณ/คุณภาพ

นาที

ชั่วโมง

วัน

รวมทั้งหมด

48

3

-

แฟมทะเบียนประวัติ

5

6

10

6

5
20

-

-

รวมทั้งหมด

-

2

-

5

รวม

5

-

-

รวมทั้งหมด

-

3

1

รวมระยะเวลาทั้งหมด

48

1

2

ลงนาม......................................

ลงนาม......................................

(นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร)

(นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน)

(อาจารยปรเมษฐ แสงออน)

ตําแหนง บุคลากร

ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร



รวม

120

ลงนาม...........................................

ั ํ

ระยะเวลาที่ใช



ัิ

สัดสวน
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก งานทะเบียนประวัติ
ชื่อ
นางสาวสุภาพ
นามสกุล
งาน
บุคลากร
กิจกรรมหลัก
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อ.ปรเมษฐ
นามสกุล

พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร CIM - GA – PN – 13
งานทะเบียนประวัติ
แสงออน
ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงาน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 การบันทึกทะเบียนประวัติบุคลากรในระบบ ERP
3.2 การจัดทําแฟมประวัติ
3.3 จัดบันทึกขอมูลบุคลากรในระบบ ERP ใหเปนปจจุบัน
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
5.1 กองบริหารงานบุคคล

มีจํานวน

1

หนวยงาน

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด

จํานวน

3

นาที

1

ชั่วโมง

-

วัน

281

7. แบบฟอรมที่ตอ งใช
7.1 แฟมทะเบียนประวัติ

ลงนาม ....นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร…..
(ตําแหนง เจาหนาที่งานบุคคล )
ผูจัดทํา

จํานวน

1

ฉบับ

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

ลงนาม ....อาจารยปรเมษฐ แสงออน.....
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ

282

283

284

5.10 จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ใบพรรณาหนาที่งาน Job Description (JD)
งาน บุคลากร
ชื่อ นางสาวสุภาพ นามสกุล พฤฒิสาริกร

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝาย บริหารงานทั่วไป งาน บุคลากร กิจกรรมหลัก จัดทํา แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูบังคับบัญชาระดับฝาย ชื่อ .......................... นามสกุล………………………….……………. ตําแหนง ……………………………………………………..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 กําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพือ่ ใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

กิจกรรมรอง
2.1.1 ราง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ เสนอ
ฝายบริหารตรวจสอบ

รายละเอียดกิจกรรม
รองคณบดี - จัดทํา ราง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ

1

ระยะเวลาที่ใช
นาที
30

โดยขอคําแนะนําจากรองคณบดีฝาย
บริหาร

2.1.2 ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
ฝายบริหาร

รองคณบดี - นํารางคําสั่งใหรองคณบดีฝายบริหาร
ตรวจสอบกอนนําเสนอคณบดีลงนาม

2.1.3 จัดทําบันทึกขอความถึงคณบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ - เสนอผูบริหารลงนามและแจงให

1

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ

10

1

บันทึกขอความ

15

ชั่วโมง

วัน

สัดสวน

285

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่

ระยะเวลาที่ใช

ปริมาณ/คุณภาพ

นาที

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ

10

ชั่วโมง

วัน

กรรมการรับทราบผานระบบ e-office
2.1.4 แจง คํ าสั่ ง ไปยั ง กรรมการเป นรายบุ ค คลผ านระบบ e- - แจงคําสั่งใหกรรมการทุกคนรับทราบ
office

2.2 ศึกษา/วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําแผนบริหาร 2.2.1 ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร และเป า หมายวิ ท ยาลั ย เพื่ อ - ศึกษายุทธศาสตรวิทยาลัยและเปาหมาย
ทรัพยากรบุคคล
ประกอบการจัดทํา ราง แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดานการบริหารงานทรัยพากรบุคคล
2.2.2 ศึ กษาข อมู ลแนวทางการจั ดทํ าแผนบริ หารทรั พยากร - ศึกษาตัวอยางแผนบริหารทรัพยากร

1

รวม

5

1

-

รวมระยะเวลา

5

1

-

3

1

3

1

บุคคลจากหนวยงานตาง ๆ เชน แผนบริหารทรัพยากรบุคคล บุคคลของหนวยงานอื่น เชน วิทยาลัย
ของหนวยงานภายนอก แนวทางการจัดบริหารทรัพยากรบุคคล หรือองคกรตาง ๆ
ของสํานักงาน ก.พ. เปนตน
2.2.3 ศึกษาขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากร - ศึกษาขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
บุคคลของวิทยาลัยที่ผานมา
ทรัพยากรบุคคลและผลการดําเนินงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ผานมา

3

2.2.4 ศึกษาคูมือประกันคุณภาพการศึกษา/คูมือ PMQA /คูมือ - ศึกษาคูมือประกันคุณภาพการศึกษา/
EdPex ที่เกี่ยวของ
คูม ือ PMQA/คูมือ EdPex ที่เกี่ยวของกับ
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

3

2.2.5 จัดทํา ราง แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

3

- รวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดทํา ราง แผน

3

1

ราง แผนบริหาร

3

สัดสวน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่

ระยะเวลาที่ใช

ปริมาณ/คุณภาพ

นาที

ชั่วโมง

วัน

รวม

-

6

3

รวมระยะเวลา

-

4

11

ทรัพยากรบุคคล

บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ให ค รบทุ ก
สวนประกอบของแผน และนําเสนอใหรอง
คณบดีฝายบริหารตรวจสอบเบื้องตนกอน
นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ

2.3 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนบริ ห าร 2.3.1 นัดหมายการกรรมการประชุมผานระบบ E-office
ทรัพยากรบุคคล

- นัดหมายกรรมการในระบบ e-office

1

15

2.3.2 จองหองประชุมวิทยาลัย

1

เอกสารจองหองประชุม

5

2.3.3 จัดทําบันทึก
วาง

1

บันทึกขอความ

15

ขออนุมัติจัดประชุมและเบิกคาอาหาร - จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติจัดประชุม
และขอใหสวัสดิการจัดอาหารวางโดยจัดทําหนังสือ
ในระบบe-office

2.3.4 ประสานสํ านั กทรั พย สิ นและรายได สั่ง อาหารว างและ
เครื่องดื่ม

1

2.3.5 จั ด ทํ า ระเบี ย บวาระการประชุ ม /ใบรายชื่ อ ผู เ ข า ร ว ม - จัดทําระเบียบวาระการประชุมและใบ

1

ประชุม

เซ็นชื่อกรรมการ

10

1

วาระการประชุม/
เอกสารประกอบการ
ประชุม/รายชื่อผู
เขาประชุม

2.3.6 ดําเนินการประชุม

1

การประชุม

3

สัดสวน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

ระยะเวลาที่ใช

ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ

- นําผลการประชุมมาจัดทํารายงานการ
ประชุมตามรูปแบบมาตรฐาน

1

รายงานการประชุม

2.3.8 รวบรวมเอกสารประกอบดวย บันทึกขอความขออนุมัติ - รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจาย

1

เอกสารการเบิกจาย

15

รวม

-

-

2

รวมระยะเวลา

-

-

2

2.3.7 สรุปรายงานการประชุม

นาที

ชั่วโมง

วัน

3

จัดประชุม/ใบลงลายมือชื่อผูเขาประชุมและวาระการประชุมสง ประกอบดวยบันทึกขอความขออนุมัติจัด
เบิกคาอาหารวาง

ประชุม/ใบเซ็นชื่อ/ระเบียบวาระการ
ประชุมและใบเสร็จคาอาหารวาง สําเนา
เก็บไว 1 ชุดและนําสงธุรการเพื่อเบิกจาย

2.4 นําสงและ เผยแพรแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

2.4.1 ปรับปรุงแผนตามขอเสนอแนะของกรรมการ

- นํ าข อเสนอแนะของกรรมการที่ ได จากการ

1

ประชุมมาปรับปรุงแกไข แผนฯ สมบูรณ
2.4.2 เสนอแผนใหผูบริหารลงนาม

1

แ ผ น บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล

- จั ดทํ าบันทึกข อความเสนอแผนบริหาร
ทรัยพากรบุคคลใหคณบดีลงนาม

1

บันทึกขอความ

10

2.4.3 จัดทําบันทึกขอความพรอมแนบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล - แสกนแผนบริ หารทรัพยากรบุคคลเป น

1

บันทึกขอความ

30

1

บั น ทึ ก ข อ ความ/

15

สงกองบริหารงานบุคคลผานระบบ E-office

ไฟล PDF และแนบไปกับบันทึกขอความ
สงกองบริหารงานบุคคล

2.5.4 สงแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเผยแพรใหนักวิชาการ - สงแผนบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนไฟล
คอมพิวเตอร ของวิทยาลัย เผยแพรบนเว็บไซต

PDF

ให กับ นั กวิ ช าการคอมพิ ว เตอร

แ ผ น บ ริ ห า ร

สัดสวน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่

วิทยาลัย เผยแพรบนเว็บไซต

ลงนาม...........................................

ปริมาณ/คุณภาพ

นาที

ชั่วโมง

วัน

รวม

55

-

1

รวมระยะเวลา

55

-

1

รวมระยะเวลาทั้งหมด

-

6

14

ทรัพยากรบุคคล

ลงนาม......................................

ลงนาม......................................

(นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริก)

(นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน)

(อาจารยปรเมษฐ แสงออน)

ตําแหนง บุคลากร

ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

ั ํ



ระยะเวลาที่ใช



ัิ

สัดสวน
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อ
นางสาวสุภาพ
นามสกุล
งาน
บุคลากร
กิจกรรมหลัก
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ อ.ปรเมษฐ
นามสกุล

พฤฒิสาริกร รหัสเอกสาร CIM - GA – PN – 15
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แสงออน
ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงาน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สํารวจความตองการพัฒนาของบุคลากรทั้งวิทยาลัย
3.2 สํารวจแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัย
3.3 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัย
3.4 การจัดทําแผนงาน/โครงการทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น

มีจํานวน

-

หนวยงาน

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด

จํานวน

15

นาที

-

ชั่วโมง

-

วัน
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7. แบบฟอรมที่ตอ งใช
7.1 แบบสํารวจความตองการ
7.2 แบบฟอรมคําสั่ง

ลงนาม ....นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร…..
(ตําแหนง เจาหนาทีง่ านบุคคล )
ผูจัดทํา

จํานวน

2

ฉบับ

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

ลงนาม ....อาจารยปรเมษฐ แสงออน.....
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ

291

292

293

6. งานการเงิน
6.1 การจัดทําเงินเดือน

294

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....นายปรเมษฐ แสงออน.......

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี )

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทําเงินเดือน
ชื่อ นางสาวรัชนีวรรณ นามสกุล สุจริต รหัสเอกสาร WI - CIM - FP - 01 - 01
งาน งานการเงินและบัญชี

กิจกรรมหลัก การจัดทําเงินเดือน

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดทําเงินเดือน
1.2 เพื่อเปนวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําเงินเดือน
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําเงินเดือน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวบรวมคําสั่งจางและใบลงเวลาการปฏิบัติงาน พรอมตรวจสอบ
- แจงใหฝายบุคลากรสงคําสั่งจางและใบลงเวลาการปฏิบัติงาน
- เมื่อไดคําสั่งจางและใบลงเวลาการปฏิบัติงาน ก็ตรวจสอบความถูกตองใหตรงกัน
3.2 บันทึกขอมูลประวัติบุคลากร และเลขที่บัญชีธนาคารในระบบ ERP
- บันทึกขอมูลประวัติบุคลากรตามคําสั่งจาง และเลขที่บัญชีธนาคารตามหนาบุคแบงคธนาคาร ลงในระบบ ERP
3.3 ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารของบุคลากรอีกครั้งเพื่อไมใหขอมูลการโอนเงินผิดพลาด
- เมื่อบันทึกขอมูลเสร็จแลวก็เขาในระบบ ERP ตรวจสอบเลขที่บัญชีอีกครั้งเพื่อความถูกตอง
3.3 บันทึกขอมูลการจายเงินตามแผนงานงบประมาณที่เจาหนาที่ฝายวางแผนตั้งงบประมาณไว
- บันทึกขอมูลการจายเงินตามแผนงานตามกิจกรรมแผนงบประมาณประจําปของคณะวิทยาการจัดการ
3.4 บันทึกขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนงและคาจางประจํา ในระบบ ERP
- บันทึกขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนงและคาจางประจํา ตามคําสั่งจางลงในระบบ ERP
3.5 บันทึกขอมูลการเปนสมาชิกกองทุนในระบบ ERP
- บันทึกขอมูลการเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามรายชื่อการเปนสมาชิก
3.6 บันทึกรายการ รายรับ-จายทางเงินเดือน
- บันทึกขอมูลรายรับ-รายจาย ของแตละคน เชน รายรับคาเงินประจําตําแหนง
3.7 บันทึกขอมูลการหักเงินเดือนเขาระบบ ERP

- คํานวณเงินที่ตองหักเงินเดือน แลวบันทึกขอมูลการหักเงินเดือนในระบบ ERP
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3.8 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ในรายงานรายละเอียด รายรับรายจาย จากระบบ ERP (Print เก็บเปนหลักฐานขอมูล
ประจําเดือน)
- เขาในระบบ ERP ตรงรายงานรายละเอียด รายรับรายจาย พรอมปริ้นมาตรวจสอบ รายชื่อ จํานวนเงินเดือน รายการหัก
รายการจาย วาถูกตองหรือไม หากไมถูกตองก็ทําการแกไข
3.9 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ในรายงานรายละเอียด รายรับรายจาย จากระบบ ERP (Print เก็บเปนหลักฐานขอมูล
ประจําเดือน)
- ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ในรายงานรายละเอียด รายรับรายจาย จากระบบ ERP วาจํานวนเงินถูกตองหรือไม
3.10 สรุปยอดเงินเดือนใน Excel เพื่อคุมยอดเงินและสงใหเจาหนาที่ฝายวางแผนทําการตัดยอด
- พิมพยอดเงินเดือนใน Excel เพื่อสรุปยอดสงใหเจาหนาที่ฝายวางแผนทําการตัดยอดเงินงบประมาณ
3.11 พิมพสลิปเงินเดือน ตรวจสอบความถูกตอง เซ็นชื่อผูมีหนาที่จายเงิน
- พิมพสลิปเงิน และตรวจสอบพรอมเซ็นชื่อผูมีหนาที่จายเงินทุกสลิป
3.12 จัดทําสลิปเงินเดือน ประจําเดือน
- ไปรับเอกสารใบเสร็จการหักจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยน และใบเสร็จการหักของธนาคาร
- นําสลิปเงินเดือนที่เซ็นตมาแนบคูกับใบเสร็จการการหักตามรายชื่อใหตรงกัน
3.13 แจกสลิปเงินเดือนใหกับบุคลากร ประจําเดือน
- นําสลิปเงินเดือนที่ทําเสร็จแลวไปแจกตามโตะของบุคลากร

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน 1 หนวยงาน
5.1 ฝายงานคลัง
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 1 วัน 40 นาที
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ
7.1 คําสั่งจายเงินเดือน
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ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....นายปรเมษฐ แสงออน.......

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี )

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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6.2 การจัดทําสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ
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ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....นายปรเมษฐ แสงออน.......

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี )

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทําสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ
ชื่อ นางสาวรัชนีวรรณ นามสกุล สุจริต รหัสเอกสาร WI - CIM - FP - 01 - 02
งาน

งานการเงินและบัญชี

กิจกรรมหลัก

การจัดทําสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองครบดีฝายบริหาร
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการจัดทําสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ
1.2 เพื่อเปนวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบหลักฐานการยืมเงิน ของบุคคลที่ทําการยืม ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบของ มรภ.สวนสุนันทา
- ตรวจสอบโครงการและผูที่ขอยืมวาสามารถยืมเงินไดหรือไม หรือติดเงินยืมหรือไม
3.2 บันทึกประวัติ ลูกหนี้เงินยืมในระบบ ERP ลูกหนี้ตองเปนไปตามระเบียบ มรภ.สวนสุนันทากําหนด
- บันทึกประวัติลูกหนี้เงินยืมในระบบ ERP ตามรายชื่อที่ขอยืมเงิน
3.3 พิมพเอกสารสัญญาการยืมเงินในระบบ ERP (ตามที่ขอยืมเงิน / หรือ ตามจํานวนเงินที่อนุมัติในโครงการ )
- พิมพสัญญายืมเงิน โดยระบุชื่อผูยืมชื่อโครงการ จํานวนเงินที่ขอยืม ใหถูกตอง
3.4 ปริ้นสัญญายืมเงินจากระบบ ERP เสนอผูยืมเงินทดลองเซ็นต และเสนอคณบดีตรวจสอบเอกสาร / เซ็นเสนออนุมัติ
- พิมพสัญญาเงินยืมจากระบบ ERP โดยใหผูยืมเซ็นตชื่อ จากนั้นเสนอหัวหนาหนวยงานเซ็นตตรวจเอกสาร
3.5 พิมพชื่อโครงการ จํานวนเงิน เจาของโครงการ ที่ขอยืมทั้งหมด ใน Excellและ ปริ้นแนบคูกับสัญญายืม(กรณียืมหลายโครงการ
ในสัญญาเดี่ยว)
- พิมพชื่อโครงการ จํานวนเงิน เจาของโครงการ ที่ขอยืมทั้งหมด ใน Excel และ ปริ้นแนบคูกับสัญญายืม
3.6 สําเนาสัญญายืมเงิน และจัดเก็บ สําเนาเอกสารเงินยืม เพื่อเปนหลักฐานการเบิกจาย /นําสงกองคลังการเงิน เพื่อดําเนินการ
ตามขั้นตอนตอไป

- สําเนาสัญญายืมเงิน แลวนําสงกองคลังการเงิน พรอมเก็บสําเนาสัญญาเงินยืมเก็บเขาแฟม
3.7 ติดตามเงินยืมที่กองคลัง
- ติดตามเงินยืมที่กองคลังวาสัญญายืมเงินอนุมัติหรือยังและสามารถรับเงินยืมไดหรือไม
3.8 แจงผูยืมเงินไปรับเงินที่กองคลัง
- เมื่อสัญญายืมเงินสามารถรับเงินไดแลวก็แจงใหเจาของที่ยืมเงินไปรับเงินที่กองคลังการเงิน
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4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน 1 หนวยงาน
5.1 กองคลัง
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 43 นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ
7.1 สัญญาเงินยืม

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....นายปรเมษฐ แสงออน.......

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี )

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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6.3 การตรวจสอบการคืนเงินยืม

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....นายปรเมษฐ แสงออน.......

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี )

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

306

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบการคืนเงินยืม
ชื่อ นางสาวรัชนีวรรณ นามสกุล สุจริต
งาน

งานการเงินและบัญชี

รหัสเอกสาร WI - CIM - FP - 01 - 03

กิจกรรมหลัก

การตรวจสอบการคืนเงินยืม

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการตรวจสอบการคืนเงินยืม
1.2 เพื่อเปนวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบการคืนเงินยืม
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบการคืนเงินยืม
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 เขาดูรายงานการลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว(การดลูกหนี้)ตามรายการการตัดหนี้ ในระบบ ERP
- เขาระบบ ERP ในรายงานการลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว(การดลูกหนี้)ตามรายการการตัดหนี้ เพื่อตรวจสอบเงินยืมคงเหลือ
3.2 ตรวจสอบการคืนเงินยืมวาไดทําการเบิกจายคืนเงินยืมหมดแลวหรือไม
- ตรวจสอบรายการเบิกเงินกับรายการตัดลูกหนี้เงินยืมวาเคลียรเงินยืมตรงกันหรือเปลาและเงินยืมเบิกจาย
หมดแลวหรือไม
3.3 แจงผูยืมเงินในกรณีที่ยังคางเงินยืม ใหนําเงินไปคืนที่กองคลัง
- หากตรวจสอบแลวถามีเงินยืมคงเหลือก็แจงใหผูยืมเงินนําเงินสวนคงเหลือไปคืนเงินยืมที่กองคลังการเงิน

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน 1 หนวยงาน
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5.1 กองคลัง
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 20 นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน

7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ
7.1 สัญญาเงินยืม

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....นายปรเมษฐ แสงออน.......

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี )

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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6.4 การเบิกจายทั่วไป
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ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....นายปรเมษฐ แสงออน.......

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี )

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การเบิกจายทั่วไป
ชื่อ นางสาวรัชนีวรรณ นามสกุล สุจริต รหัสเอกสาร WI - CIM - FP - 01 - 04
งาน

งานการเงินและบัญชี

กิจกรรมหลัก การเบิกจายทั่วไป

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการเบิกจายทั่วไป
1.2 เพื่อเปนวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจายทั่วไป
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจายทั่วไป
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวบรวมเอกสารเบิกจาย
- รับเอกสารเบิกแลวรวบรวมเพื่อเตรียมทําการเบิก
3.2 ตรวจสอบเอกสารเบื้องตนวาถูกตองหรือไม ถาผิดสงคืนเจาของเรื่องเพื่อแกไขเอกสาร
- ตรวจสอบเอกสารเบิกจายวาใบเสร็จถูกตองหรือไม ถาผิดก็สงคืนใหเจาของเรื่องแกไขเอกสาร
3.3 แยกประเภทการเบิกจายวาอยูหมวดรายจายอะไร
- เมื่อเอกสารถูกตองแลวก็แยกประเภทการเบิกจายตามระเบียบการเบิกจาย
3.4 จัดรวมเอกสารเขาฎีกาตามหมวดรายจาย
- รวบรวมใบเสร็จเบิกเงินที่อยูประเภทเดียวกันเปนฎีกาเบิกจาย พรอมแนบรายละเอียดบันทึกขอเบิก/โครงการ
- เจาของเอกสารเขียนใบสงเอกสารเบิกจายตามแบบฟอรมของคณะ
3.5 เสนอฏีกาการเบิกจาย ใหเจาหนาที่ฝายแผนฯประจําคณะ ตัดยอดในระบบ Excel เพื่อควบคุมยอดในแผนงบประมาณ
ประจําป
- เมื่อรวมเปนฎีกาเรียบรอยแลวก็เสนอฎีกาใหเจาหนาที่ฝายแผนงานฯของคณะทําการตัดยอดเงิน
3.6 ทําการคียเบิกจายเงินตามประเภทรายจายในระบบ ERP ตามแผนงานงบประมาณ
- เมื่อเจาหนาที่ฝายวางแผนฯทําการตัดยอดแลว ก็นําฎีกามาคียเบิกจายตามยอดเงินของฎีกาในระบบ ERP
3.7 พิมพใบเบิกจายฎีกาเสนอผูเบิกเงินเซ็นเอกสาร
- พิมพใบเบิกฎีกาที่คียในระบบ ERP มาแนบกับเอกสารที่ขอเบิก จากนั้น เสนอผูเบิกเงินเซ็นตชื่อผูเบิกเงิน
3.8 นําฎีกาเสนอผูบริหารเซ็นอนุมัติการเบิกจายตามสายงาน
- นําฎีการที่ผูเบิกเซ็นตแลวเสนอตอผูบริหารตามสายงานของคณะ
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3.9 ลงทะเบียนควบคุมการสงเอกสารประจําวันที่นําสงกองคลังงานการเงิน ซึ่งตองระบุรายละเอียด เลขที่ฎีกาเอกสาร(US)
ชื่อเรื่องเบิก และจํานวนเงิน
- เมื่อฎีการเสนอเซ็นตตามสายงานครบแลว นําฎีกาเบิกมาลงทะเบียนนําสงในเลมทะเบียนสง โดยระบุรายละเอียด
เลขที่ฎีกาเอกสาร(US) ชื่อเรื่องเบิก และจํานวนเงิน
- นําฎีกาเสนอคณบดีอนุมัติเอกสารเบิกในระบบ ERP
3.10 สําเนาฎีกา/แสกนฎีกา ที่อนุมัติกอนสงการเงิน
- สแกน/สําเนาเอกสารเบิกจายทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติ ลงในคอมพิวเตอร
- จัดเรียงใส Folder/ จัดเก็บใสแฟมเอกสาร
- ทําการสํารองขอมูลที่สแกนใส CD ทุก 1 เดือน เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูลหากคอมพิวเตอรเกิดปญหา
3.11 นําสงฎีกาเบิกจายเงินไปยังกองคลัง งานการเงินเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
- นําฎีกาที่คณบดีอนุมัติแลว เดินไปสงยังกองคลัง
3.12 ติดตามการเบิกจายเงินที่กองคลัง
- สอบถามฎีกาที่สงเบิกจายวาอนุมัติสามารถเบิกจายเงินเงินสด/เช็ค/คืนเงินยืมไดหรือยัง
3.13 แจงผูเบิกไปรับเงินที่กองคลัง
- เมื่อไดสอบถามแลววาเงินสด/เช็ค ออกแลวก็แจงผูเบิกไปรับเงินสด/เช็คที่กองคลัง
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน 1 หนวยงาน
5.1 กองคลัง
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 10 นาที/ 2 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ
7.1 ฏีกา

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....นายปรเมษฐ แสงออน.......
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(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี )

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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6.5 การเบิกจายคาตอบแทนการสอนคา สอนไมเกิน 12 คาบ
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ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....นายปรเมษฐ แสงออน.......

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี )

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสารการเบิกจายจัดซื้อจัดจาง /เบิกจายทั่วไป
ชื่อ นางสาวรัชนีวรรณ นามสกุล สุจริต รหัสเอกสาร WI - CIM - FP - 01 - 06
งานงานการเงินและบัญชี

กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสารการเบิกจายจัดซื้อจัดจาง /เบิกจายทั่วไป

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการเบิกจายคาตอบแทนการสอน / คาสอนเกิน 12 คาบ
1.2 เพื่อเปนวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจายคาตอบแทนการสอน / คาสอนเกิน 12 คาบ
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจายคาตอบแทนการสอน / คาสอนเกิน 12 คาบ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวบรวมใบลงเวลาปฏิบัติงานการสอน
- ประสานงานกับฝายวิชาการของคณะเพื่อรวบรวมคําสั่ง ตารางสอน และใบลงเวลาสอนของอาจารย
3.2 ตรวจสอบรายชื่ออาจารยผูสอนวาตรงกับตารางสอน/คําสั่งหรือไม
- เมื่อไดใบลงเวลาสอนแลวก็ตรวจสอบกับตารางสอนวาตรงกันหรือไม และชื่อผูสอนตรงกับคําสั่งหรือไม
3.3 คียชื่ออาจารยผูสอน / จํานวนนักศึกษาและจํานวนอัตราคาสอนตามระเบียบการเบิกจายลงในแบบฟอรม
การเบิกจาย
- พิมพชื่อผูสอน จํานวนนักศึกษา จํานวนอัตราคาตอบแทน/คาบ ทั้งหมดตามใบลงเวลาสอนลงใน
แบบฟอรมการเบิกจายคาสอน
3.4 ทําการคียสรุปคาสอนในแตละเดือนตามรายวิชา/คาบ/ชม. ลงในแบบฟอรมหลักฐานการจายเงินคาสอน
- เมื่อพิมพรายชื่อเสร็จแลวก็พิมพสรุปคาสอนทุกวันใหครบทั้งเดือน โดยตองใสจํานวนคาบใหตรงวันที่
สอนตามใบลงเวลา
3.5 ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนคาบ/จํานวนนักศึกษา/จํานวนเงิน และเลขที่บัญชีธนาคาร ของคาสอน
- ตรวจสอบขอมูลสรุปคาสอนที่พิมพวาถูกตองหรือไม อีกครั้งหากผิดพลาดก็ทําการแกไข
3.6 สรุปยอดเงินลงในหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจายคาสอน พรอมตรวจสอบความถูกตองของ
จํานวนเงิน
- พิมพสรุปหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจายคาตอบแทนปฏิบัติการสอนพรอมตรวจสอบ
ความถูกตองของยอดเงินคาสอน
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3.7 เสนอฏีกาการเบิกจาย ใหเจาหนาที่ฝายแผนฯประจําคณะ ตัดยอดในระบบ Excel เพื่อควบคุมยอดในแผน
งบประมาณประจําป
- ทําฎีกาโดยรวบรวมคําสั่ง ตารางสอน ใบลงเวลาสอน ใบหลักฐานการจายเงินคาสอน และใบหลักฐาน
แสดงรายละเอี ย ดประกอบการเบิ ก จ า ยค า ตอบแทนปฏิ บั ติ ก าร พร อ มเขี ย นใบสง เอกสารเบิ ก เพื่ อ เสนอให
เจาหนาที่ฝายแผนทําการตัดยอดเงินงบประมาณ
3.8 คียเบิกจายคาตอบแทนการสอน ในระบบ ERP
- เมื่อเจาหนาที่ฝายวางแผนฯทําการตัดยอดแลว ก็นําฎีกามาคียเบิกจายตามยอดเงินของฎีกาในระบบ
ERP
3.9 คีย salary เขาธนาคาร พรอมตรวจสอบ
- คียขอมูลจากหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจายคาตอบแทนปฏิบัติการสอนที่สรุปไวลงใน
ระบบsalary เขาธนาคาร พรอมปริ้นมาตรวจสอบชื่อ จํานวนเงินและเลขที่บัญชีเขาธนาคารถูกตองหรือไม
3.10 เสนอผูบริหารเซ็นตอนุมัติการเบิกจายคาตอบแทนการสอนตามสายงาน
- นําฎีการที่ผูเบิกเซ็นตแลวเสนอตอผูบริหารตามสายงานของคณะ
3.11 นําสงเอกสารการเบิกจายเงินไปยังกองคลัง
- สําเนาฎีกา/แสกนฎีกา ที่อนุมัติกอนสงการเงิน
- นําฎีกาที่คณบดีอนุมัติแลวในระบบ ERP เดินไปสงยังกองคลัง
3.12 ติดตามการเบิกจายเงินที่กองคลัง
- สอบถามฎีกาที่สงเบิกจายวาอนุมัติเบิกจายเงินและโอนเงินเขาธนาคารหรือยัง

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน 1 หนวยงาน
5.1 กองคลัง
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 4 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 1 วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ
7.1 ฏีกา
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ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....นายปรเมษฐ แสงออน.......

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี )

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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6.6 การเบิกจายคาตอบแทนลวงเวลา OT

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....นายปรเมษฐ แสงออน.......

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี )

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การเบิกจายคาตอบแทนทํางานลวงเวลา OT
ชื่อ นางสาวรัชนีวรรณ นามสกุล สุจริต
งาน

รหัสเอกสาร WI - CIM - FP - 01 - 07

งานการเงินและบัญชี กิจกรรมหลัก การเบิกจายคาตอบแทนทํางานลวงเวลา OT

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการเบิกจายคาตอบแทนทํางานลวงเวลา OT
1.2 เพื่อเปนวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจายคาตอบแทนทํางานลวงเวลา OT
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจายคาตอบแทนทํางานลวงเวลา OT
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวบรวมใบลงเวลาปฏิบัติงานลวงเวลา
- ประสานงานกับฝายบุคลากรเพื่อขอใบรายชื่อลงเวลาปฏิบัติงานลวงเวลาและคําสั่งปฏิบัติงานลวงเวลา
3.2 ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานลวงเวลาตรงตามคําสั่งหรือไม
- เมื่อไดใบลงเวลาปฏิบัติงานแลวก็ตรวจสอบกับตารางสอนวาคําสั่งปฏิบัติงานตรงกับคําสั่งหรือไม
3.3 คียสรุปคาลวงเวลาในแตละเดือนลงในแบบฟอรมหลักฐานการจายเงินคาลวงเวลา
- พิมพชื่อบุคลากรผูปฏิบัติงานลวงเวลาตามใบลงเวลาปฏิบัติทุกวันจนครบทั้งเดือนลงในแบบฟอรม
หลักฐานการจายเงินคาลวงเวลา ใสจํานวนอัตราคาตอบแทนตามระเบียบ และใสเลขที่บัญชีธนาคาร
3.4 ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนวัน จํานวนเงิน และเลขที่บัญชีธนาคาร
- ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนวัน จํานวนเงิน และเลขที่บัญชีธนาคาร อีกครั้งหากผิดพลาดก็ทํา
การแกไข
3.5 สรุปยอดเงินลงในหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจาย คาลวงเวลา
- พิมพสรุปหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจายคาลวงเวลา พรอมตรวจสอบความถูกตอง
ของยอดเงินรวม
3.6 เสนอฏีกาการเบิกจาย ใหเจาหนาที่ฝายแผนฯประจําคณะ ตัดยอดในระบบ Excel เพื่อควบคุมยอดในแผน
งบประมาณประจําป
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- ทําฎีกาโดยรวบรวมคําสั่งปฏิบัติงาน แบบฟอรมหลักฐานการจายเงินคาลวงเวลา หลักฐานแสดง
รายละเอียดประกอบการเบิกจายคาลวงเวลา พรอมเขียนใบสงเอกสารเบิกเพื่อเสนอใหเจาหนาที่ฝายแผนทําการ
ตัดยอดเงินงบประมาณ
3.7คียเบิกจายคาตอบแทนลวงเวลา ในระบบ ERP
- เมื่อเจาหนาที่ฝายวางแผนฯทําการตัดยอดแลว ก็นําฎีกามาคียเบิกจายตามยอดเงินของฎีกาในระบบ
ERP
3.8 คีย salary เขาธนาคาร พรอมตรวจสอบ
- คียขอมูลจากหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจายคาตอบแทนปฏิบัติการสอนที่สรุปไวลงใน
ระบบsalary เขาธนาคาร พรอมปริ้นมาตรวจสอบชื่อ จํานวนเงินและเลขที่บัญชีเขาธนาคารถูกตองหรือไม
3.9 เสนอผูบริหารเซ็นตอนุมัติการเบิกจายคาตอบแทนการสอนตามสายงาน
- นําฎีการที่ผูเบิกเซ็นตแลวเสนอตอผูบริหารตามสายงานของคณะ
3.10 นําสงเอกสารการเบิกจายเงินไปยังกองคลัง
- สําเนาฎีกา/แสกนฎีกา ที่อนุมัติกอนสงการเงิน
- นําฎีกาที่คณบดีอนุมัติแลวในระบบ ERP เดินไปสงยังกองคลัง
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน 1 หนวยงาน
5.1 กองคลัง
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 31 นาที/ 3 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ
7.1 ฏีกา

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....นายปรเมษฐ แสงออน.......

327

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี )

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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329
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6.7 การเบิกจายตามโครงการ

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....นายปรเมษฐ แสงออน.......

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี )

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
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ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ

332

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การเบิกจายตามโครงการ
ชื่อ นางสาวรัชนีวรรณ นามสกุล สุจริต รหัสเอกสาร WI - CIM - FP - 01 - 08
งาน

งานการเงินและบัญชี กิจกรรมหลัก การเบิกจายตามโครงการ

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน. ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการเบิกจายตามโครงการ
1.2 เพื่อเปนวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจายตามโครงการ
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจายตามโครงการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายทั้งหมดในโครงการใหตรงและถูกตองตามระเบียบการเบิกจายของหมวดรายจาย
ตางๆ พรอมรวบรวมเอกสารแยกตามหมวดรายจายเปนฎีกาเบิก
- ตรวจใบเสร็จทั้งหมดในโครงการวาถูกตองหรือไม หากไมถูกตองก็สวคืนใหเจาของโครงการกลับไปแกไข
จากนั้นก็รวบรวมใบเสร็จแยกตามประเภทรายจายเปนฎีกาเบิก
3.2 สงฏีกาใหฝายแผนฯประจําคณะ ตัดยอดตามฎีกา
- เขียนใบสงเอกสารเบิกเพื่อเสนอใหเจาหนาที่ฝายแผนทําการตัดยอดเงินงบประมาณ ตามฎีกาที่ขอเบิกจาย
3.3 บันทึกการเบิกจาย เขาในระบบ REP
- เมื่อเจาหนาที่ฝายวางแผนฯทําการตัดยอดแลว ก็นําฎีกามาคียเบิกจายตามยอดเงินของฎีกาในระบบ ERP
3.4 คุมยอดเงินใน Excel ตามฎีกาในโครงการ
- ทําการตัดยอดเงินใน Excel โดยจะระบุเลขที่ฎีกาจากระบบ ERP เพื่อใชในการตรวจสอบการเบิกจาย
- ทําการคุมเอกสารการเบิกจายในโครงการไมใหเกินงบประมาณที่ขออนุมัติ
3.5 เสนอหัวหนาสํานักงานและ คณบดี ตรวจสอบเอกสาร / และเซ็นอนุมัติ
- นําฎีการที่ผูเบิกเซ็นตแลวเสนอตอผูบริหารตามสายงานของคณะ
3.6 บันทึกในทะเบียนควบคุมการสงเอกสารประจําวันที่นําสงกองคลัง งานการเงิน ซึ่งตองลงรายละเอียด เลขที่ฏีกา
เอกสาร(US) และจํานวนเงิน
- บันทึกฎีการเรื่งที่สง เลขที่ฏีกาเอกสาร(US) และจํานวนเงิน ลงในทะเบียนคุมสงเอกสาร
3.7 นําฏีกาการเบิกจายสงกองคลังงานการเงิน เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
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- นําฎีการที่เขียนในทะเบียนคุมแลวไปสงยังกองคลัง

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน 1 หนวยงาน
5.1 กองคลัง
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 50 นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ
7.1 ฏีกา

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....นายปรเมษฐ แสงออน.......

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี )

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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6.8 การรับจายเช็ค/เงินสด

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....นายปรเมษฐ แสงออน.......

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี )

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
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ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การรับจายเช็ค - เงินสด
ชื่อ นางสาวรัชนีวรรณ นามสกุล สุจริต รหัสเอกสาร WI - CIM - FP - 01 - 11
งาน งานการเงินและบัญชี

กิจกรรมหลัก การรับจายเช็ค - เงินสด

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการรับจายเช็ค - เงินสด
1.2 เพื่อเปนวิธีการปฏิบัติงานในการรับจายเช็ค - เงินสด
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการรับจายเช็ค - เงินสด
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบเช็ค -เงินสดจากงานกองคลัง
- ตรวจสอบเช็ค/เงินสดจากงานกองคลัง ถามีเช็ค/เงินสด ของบุคลากรภายในหนวยงานออกแจงไปยัง
บุคลากรดังกลาวใหมารับเงิน/เช็ค
3.2 แจงไปยังบุคลากรดังกลาวใหมารับเช็ค – เงินสด
- หากมีการมอบอํานาจใหไปรับเช็ค/เงิน ก็ทําหนังสือมอบอํานาจ
3.3 รับเงินรับเช็ค – เงินสด
- ไปรับเช็ค – เงินสดที่กองคลัง ตามยอดเงินที่ขอเบิกในฎีกาการเบิกจาย
3.4 จัดทําทะเบียนคุมรับ-จาย
- ทําสมุดควบคุมการรับ-จายเซ็ค/เงินแกบุคคลดังกลาว โดยระบุ ว/ด/ป - หมายเลขเช็ค - ชื่อ-สกุล - ลง
ชื่อผูรับ เช็ค/เงินสด - จํานวนเงิน )
3.5 นําเช็ค/เงินใหกับเจาของผูเกี่ยวของ
- นําเช็ค/เงินสดใหกับเจาของพรอมใหเซ็นรับเงินในสมุดคุมรับ-จาย
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

338

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน 1 หนวยงาน
5.1 กองคลัง
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 20 นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ
7.1 ฏีกา

ลงนาม ....นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....นายปรเมษฐ แสงออน.......

(ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี )

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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7. งานบัญชี
7.1 การจัดทําบันทึกขอความ

341

342

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การควบคุมการเบิกจายของโครงการ
ชื่อ .....นางสาวกนกศรี...........
งาน งานบัญชี

นามสกุล ...........อูไทย.......... รหัสเอกสาร WI – CIM - FP - 01 - 10

กิจกรรมหลัก การจัดทําบันทึกขอความ

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ …อาจารยปรเมษฐ……นามสกุล……แสงออน…ตําแหนง…รองคณบดีฝายบริหาร
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในงานบัญชี
1.2 เพื่อใชเปนวิธีการปฏิบัติงานในงานบัญชี
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในงานบัญชี ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่มีสวนเกี่ยวของ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแตเริ่มตนจนสิน้ สุดของงานนั้นๆ
7.1

การจัดทําบันทึกขอความ

7.1.1

จัดทําบัญทึกขอความรายงานรายจายวิทยาลัย/ รายรับ-รายจาย/ขออนุเคราะหขอมูล
จากกองคลัง ประจําเดือน/ สภาพนักศึกษา ประจําเทอม

7.1.2

จัดทําสรุปผลดานบัญชี นําสงผูบริหารผานระบบ e-office

7.1.3

จัดเก็บขอมูล

4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น

มีจํานวน

1

หนวยงาน

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด

จํานวน

15

นาที

7. แบบฟอรมที่ตอ งใช

จํานวน

5

ฉบับ

5.1 ผูบริหารวิทยาลัยฯ
-

ชั่วโมง

-

วัน
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ลงนาม ....นางสาวกนกศรี อูไทย…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....อาจารยปรเมษฐ แสงออน.......

(ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ

344
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7.2 การจัดทํางบกําไรขาดทุนของหนวยงาน ประจําเดือนและประจําภาคเรียน
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทํางบกําไรขาดทุนของหนวยงานประจําเดือนและประจําภาคเรียน
ชื่อ .....นางสาวกนกศรี...........
งาน งานบัญชี

นามสกุล ...........อูไทย.......... รหัสเอกสาร WI – CIM - FP - 01 - 14

กิจกรรมหลัก การจัดทํางบกําไรขาดทุนของหนวยงานประจําเดือนและประจําภาคเรียน

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ …อาจารยปรเมษฐ…… นามสกุล ……แสงออน…….. ตําแหนง ……รองคณบดีฝาย
บริหาร……..
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานของแตละสาขาวิชา
1.2 เพื่อควบคุมรายจายของแตละสาขาวิชา ไมใหใชเงินเกินงบประมาณ หรือรายรับที่มีอยูจริง
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงรายได คาใชจายของแตละสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ที่เกิดขึ้นในแตละเดือน จนเปนขอมูลปจจุบัน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
7.2.1 จัดทําบันทึกขอความขอขอมูลถึงกองคลัง (การเงินกลาง)
7.2.2 นําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบรายรับของในแตละภาคเรียน เพื่อนํายอดมาจัดทํางบกําไรขาดทุนทุกสาขาวิชา
พรอมเช็คสถานะการชําระเงินของนักศึกษาเปนรายบุคคล
7.2.3 บันทึกรายจายของวิทยาลัยฯในแตละวัน/1 ครั้ง และสรุปรายจายของวิทยาลัยฯ เปนรายเดือน โดยแบงเปน
หมวดรายจายของวิทยาลัยฯ เพื่อนํายอดคาใชจายมาจัดทํางบกําไรขาดทุน
7.2.4 ขอมูลรายรับและรายจายมาจัดทําในรูปของงบกําไรขาดทุนของวิทยาลัย เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของ
วิทยาลัยฯตามความเปนจริง
7.2.5 รายงานสรุปผลรายรับรายจายในภาพรวมที่เกิดขึ้นตั้งแตตนปงบประมาณนั้น ของวิทยาลัย วามีผลเปนบวก
หรือติดลบ เพื่อใชในการควบคุมการใชจายงบประมาณของวิทยาลัยฯ
7.2.6 เสนอเซ็นใหผูตรวจสอบ และรองคณบดีฝายบริหาร พรอมรายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัยใหคณบดี
ทราบ เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหขอมูลตอไป
7.2.7 จัดสงงบกําไรขาดทุดและรายงานของวิทยาลัย เพื่อทราบ
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน .............1.............. หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....15..... นาที/ .....5..... ชั่วโมง/ .......4..... วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...............5......................ฉบับ

ลงนาม ....นางสาวกนกศรี อูไทย…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....อาจารยปรเมษฐ แสงออน.......

(ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ

349
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7.3 การจัดทํารายงานสถานภาพนักศึกษาของสาขาวิชา ประจําเดือน
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทํารายงานสถานภาพนักศึกษาของสาขาวิชาประจําเดือน
ชื่อ .....นางสาวกนกศรี...........
งาน บัญชี

นามสกุล ...........อูไทย.......... รหัสเอกสาร WI – CIM - FP - 01 - 15

กิจกรรมหลัก การจัดทํารายงานสถานภาพนักศึกษาของสาขาวิชา ประจําเทอม

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ …อาจารยปรเมษฐ…… นามสกุล ……แสงออน…….. ตําแหนง ……รองคณบดีฝายบริหาร……..
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหทราบถึงสถานะของนักศึกษา เชน สถานะการเรียน การสอบ และการชําระคาเลาเรียน
1.2 เพื่อควบคุมคุณภาพของนักศึกษาใหอยูในเกณฑที่กําหนด
2. ขอบเขตงาน
คลอบคลุมถึงทุกสาขาวิชาของวิทยาลัย
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
7.3.1 รวบรวมสรุปยอดของวิทยาลัยใหเปนปจจุบัน
7.3.2 เช็คสถานภาพที่ไดรับจากฝายวิชาการวิทยาลัยฯ
7.3.3 รายงานผูบริหาร เพื่อรับทราบ

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ จํานวน ...............1................. หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....45..... นาที/ .....3..... ชั่วโมง/ .......2..... วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ...................1..................... แบบฟอรม
ลงนาม ....นางสาวกนกศรี อูไทย…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....อาจารยปรเมษฐ แสงออน.......
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(ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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7.4 ควบคุมการเบิกจายนอกระบบ ERP
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การควบคุมการเบิกจายของโครงการ
ชื่อ .....นางสาวกนกศรี...........
งาน งานบัญชี

นามสกุล ...........อูไทย.......... รหัสเอกสาร WI – CIM - FP - 01 - 13

กิจกรรมหลัก การควบคุมการเบิกจายของโครงการ

ผู บั ง คั บ บั ญ ชา ระดั บ ฝ า ย ชื่ อ …อาจารย ป รเมษฐ …… นามสกุ ล ……แสงอ อ น……..

ตํ า แหน ง ……รองคณบดี ฝ า ย

บริหาร……..
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจนในการควบคุมการเบิกจายของโครงการ
1.2 เพื่อเปนวิธีการปฏิบัติงานในการควบคุมการเบิกจายของโครงการ
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการควบคุมการเบิกจายของโครงการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
7.4.1 ทําแบบฟอรมการคุมเอกสารการเบิกจายของแตละโครงการ สรุปโครงการที่ขออนุมัติตามฎีกาที่เบิกจายโดย
แยกตามรายการที่เบิก
- พิมพแบบฟอรมพรอมพิมพรายละเอียดการขอเบิกตามโครงการ จากนั้นสรุปโครงการที่ขออนุมัติตามฎีกาที่
เบิกจายโดยแยกตามรายการที่เบิก
7.4.2 สรุปงบประมาณการใชจายในแตละโครงการ
- สรุปงบประมาณการใชจายในแตละโครงการตามรายการฎีกาที่ขอเบิกและไดรับการอนุมัติ
7.4.3 ตรวจสอบกับฝายวางแผนของวิทยาลัยวาคุมงบประมาณตรงกันหรือไม
- เมื่อสรุปเสร็จแลวก็ตรวจสอบกับฝายวางแผนของควิทยาลัยฯวาคุมงบประมาณตรงกันหรือไม
4. ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน ..................1............. หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ....15..... นาที/ ..........1...... ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน .................1..............ฉบับ

ลงนาม ....นางสาวกนกศรี อูไทย…..

ลงนาม .....นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.......

ลงนาม .....อาจารยปรเมษฐ แสงออน.......

(ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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8. งานพัสดุ
8.1 การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา)

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ
ฝาย

นายจารึก

นามสกุล

รูปบุญ

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน พัสดุ...........................................................................

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ..นายปรเมษฐ.... นามสกุล ………แสงออน……….….

กิจกรรมหลัก การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา)……….

ตําแหนง ……………รองคณบดีฝายบริหาร…………………………………

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1 การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจาง 2.1.1 สํานักงานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/ แจง
หนวยงานที่จะขอซื้อ/ขอจาง ทําบันทึกหรือ 195 บันทึกใบแจงความ
15
ผานระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา) ความประสงคที่จะตองการจัดซื้อจัดจาง
เขียนใบแจงความประสงคขอซื้อ/ขอจาง
ประสงคขอซื้อ/ขอจาง
- หนวยนับ : ฎีกา
2.1.2 แจงผูประกอบการจัดทําใบเสนอราคา
ประสานงานผู ป ระกอบการเพื่ อ จะขอใบ 198 ใบเสนอราคา
10
- สถิติยอนหลัง 1 ป
เสนอราคา
2.1.3 กรอกรายงานขอซื้อ / ขอจาง
บันทึกแบบฟอรมรายงานขอซื้อ/ขอจาง
210 แบบฟอรมรายงานขอ 15
ซื้อ/ขอจาง
2.1.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERP (PR) ใบขอ บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม 1012 ใบขออนุญาตซื้อ/จาง 15
อนุญาตซื้อ / จาง /ลงนาม
ใบขออนุญาตซื้อ/จาง PR
PR ในระบบERP
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

สัดสวน
100
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2.1.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจางกรณี วงเงินเกิน

102

หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจาง

10,000.- บาท /ลงนาม

พิ ม พ ใ บสั่ ง ซื้ อ /สั่ ง จ า ง ตามรู ป แบบของ
กรมบัญชีกลาง กรณีเกิน 10,000.-

2.1.6 ผูประกอบการสงของ

ประสานงานผูประกอบการสงของ

102

ใบสงของ / ใบแจงหนี้ 10

2.1.7 บันทึกเขาระบบ ERP (RE) ใบตรวจรับ/

บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม
ใบตรวจรับ RE

1012

ใบตรวจรับ RE ใน
ระบบERP

10

1012

ใบเบิกจาย US ใน
ระบบERP

10

นาม

บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม
ใบเบิกจาย US

2.1.9 ตรวจสอบความถูกตองของฎีกา

ตรวจสอบความถูกตองของฎีกาทุกใบอีกครั้ง

1012

10

2.1.0 บันทึกในเอกสารสงเบิกจายการเงิน

บันทึกในเอกสารสงเบิกจายการเงิน

1012

ความถูกตองของฎีกา
ตอ 1 เรื่อง
เอกสารการสงเบิก
การเงินฎีกาที่ถูกตอง

กรรมการตรวจรับลงนาม
2.1.8 บันทึกเขาระบบ ERP (US) ใบเบิกจาย / ลง

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..

10

10
55
5

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....

(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ

1
4

156
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจางผานระบบERP (โดยวิธีตกลงราคา)
ชื่อ

นายจารึก

นามสกุล รูปบุญ

งาน

งานพัสดุ

กิจกรรมหลัก การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา)

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย

ชื่อ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน

รหัสเอกสาร CIM - FP - 02 - 01
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคาตามขั้นตอนที่กําหนดไวไดทันตามกําหนดเวลารวดเร็วและ
ถูกตองตามขั้นตอนโดยยึดระเบียบพัสดุฯ
1.2 เพื่อใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขตงาน
ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของหนวยงาน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สํานักงานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/แจงความประสงคที่จะตองการจัดซื้อ/จัดจาง
3.2 แจงผูประกอบการจัดทําใบเสนอราคา
3.3 กรอกรายงานขอซื้อ/ขอจาง
3.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERPในหนาโปรแกรมใบขออนุญาตซื้อ/จาง/ลงนาม (PR)
3.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจางกรณี วงเงินเกิน 10,000.-บาท /ลงนาม
3.6 ประสานผูประกอบการสงของ
3.7 บันทึกเขาระบบERPในหนาโปรแกรมใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม (RE)
3.8 บันทึกเขาระบบERPในหนาโปรแกรมใบเบิกจาย/ลงนาม (US)
3.9 ตรวจสอบความถูกตองของฎีกา
3.10 บันทึกเลข(US)สงเบิกจายการเงินมหาวิทยาลัยฯ
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน 3 หนวยงาน
5.1 บริษัท/หจก./รานคา
5.1 งานพัสดุมหาวิทยาลัย
5.1 งานการเงินมหาวิทยาลัย
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน
6.1 สํานักงานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/แจงความประสงคที่จะตองการจัดซื้อ/จัดจาง
6.2 แจงผูประกอบการจัดทําใบเสนอราคา
6.3 กรอกรายงานขอซื้อ/ขอจาง
6.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERPในหนาโปรแกรมใบขออนุญาตซื้อ/จาง/ลงนาม (PR)
6.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจางกรณี วงเงินเกิน 10,000.-บาท /ลงนาม
6.6 ประสานผูประกอบการสงของ
6.7 บันทึกเขาระบบERPในหนาโปรแกรมใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม (RE)
6.8 บันทึกเขาระบบERPในหนาโปรแกรมใบเบิกจาย/ลงนาม (US)
6.9 ตรวจสอบความถูกตองของฎีกา
6.10 บันทึกเลข(US)สงเบิกจายการเงินมหาวิทยาลัยฯ
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ
7.1 ฏีกา
ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..
(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่
ผูจัดทํา

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน.. ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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8.2 การควบคุมพัสดุ

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ …………จารึก………………….........

นามสกุล ................รูปบุญ............................................ ..... รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน พัสดุ........................................................................... กิจกรรมหลัก การควบคุมวัสดุ…………………………………………………………………..……….
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ............ปรเมษฐ................... นามสกุล ………………แสงออน………………………….….

ตําแหนง ……………รองคณบดีฝายบริหาร.…………………………………………………

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การควบคุมวัสดุ
- หนวยนับ : ครัง้
- 12 ครั้ง/ปงบประมาณ

กิจกรรมรอง
2.1.1 จัดเก็บวัสดุแยกตามประเภท
2.1.2 บุคลากรแจงความประสงคตองการใชวัสดุ
2.1.3 กรอกแบบฟอรมขอเบิกวัสดุ/ลงนาม
2.1.4 เบิกวัสดุโดยใชวิธี FIFO

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
จั ด เก็ บ วั ส ดุ แ ยกตามประเภทวั ส ดุ ต าม
12
วัสดุแยกตามตู
3
หมวดหมู (วัสดุ 10 หมวด 10 ประเภท)
แบงเปนหมวดหมู
บุคลากรแจงความประสงคที่จะตองการใช
149 ความตองการใชวัสดุ
5
วัสดุ
กรอกแบบฟอรมขอเบิกวัสดุ ลงนามผูขอเบิก 151 แบบฟอรมขอเบิกวัสดุ 5
รายละเอียดกิจกรรม

145

2.1.5 ตัดจายตามทะเบียนคุมวัสดุ

เบิกวัสดุโดยใชวิธี เขากอน ออกกอน
ตามล็อตนั้นๆ
นําใบเบิกมาตัดยอดตามทะเบียนคุมวัสดุ

2.1.6 เช็คยอดวัสดุคงเหลือประจําเดือน / ลงนาม

ตรวจนับ เช็ควัสดุคงเหลือประจําเดือน

12

150

วัสดุตรงตามความ
ตองการของผูเบิก
ทะเบียนคุมวัสดุ
ถูกตอง
วัสดุคงเหลือตรงตาม

5
10
3

สัดสวน
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2.1.7 รวบรวมเอกสารเบิก / ตัดจายไวตรวจสอบ

(เดือนละ 1 ครั้ง)
เก็บรวบรวมเอกสารเบิก จายไวตรวจสอบ

174

ทะเบียนคุมวัสดุ
แฟมเอกสารการ
เบิกจาย ทะเบียนคุม
วัสดุ

รวม

40
5

รวมระยะเวลาทั้งหมด

ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..

15

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..

6
2

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....

(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การควบคุมวัสดุ
ชื่อ

นายจารึก

นามสกุล รูปบุญ

งาน

งานพัสดุ

กิจกรรมหลัก การควบคุมวัสดุ

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย

ชื่อ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน

รหัสเอกสาร CIM - FP - 02 - 02
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหทราบวามีการจัดทําบัญชีวัสดุ ครบถวนเปนปจจุบัน
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานควบคุมวัสดุใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน
2. ขอบเขตงาน
การควบคุมวัสดุจะกลาวถึงการควบคุมวัสดุและแนวทางในการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ซึ่งเปนหนึ่งในวงจรการ
บริหารงานพัสดุตอเนื่องจากการดําเนินงานดานคลังวัสดุที่ไดมีการเก็บรักษาวัสดุเพื่อจายวัสดุใหกับผูใชงานตอไป
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดเก็บวัสดุแยกตามประเภท
3.2 บุคลากรแจงความประสงคตองการใชวัสดุ
3.3 กรอกแบบฟอรมขอเบิกวัสดุ/ลงนาม
3.4 เบิกวัสดุโดยใชวิธี FIFO
3.5 ตัดจายตามทะเบียนคุมวัสดุ
3.6 เช็คยอดวัสดุคงเหลือประจําเดือน/ลงนาม
3.7 รวบรวมเอกสารเบิก/ตัดจาย เขาแฟมไวตรวจสอบ
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4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

369
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
เจ้าหน้าที�

จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ

บุคลากร/อาจารย์ของคณะ

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าสํานักงาน

เริม� ต ้น 2

จัดเก็บวัสดุแยกตาม
ประเภทวัสดุตาม
หมวดหมู่

บุคลากรแจ ้งความ
ประสงค์ทจี� ะต ้องการใช ้
วัสดุ
กรอกแบบฟอร์มขอ
เบิกวัสดุ ลงนามผู ้
ขอเบิก

เบิกวัสดุโดยใช ้วิธเี ข ้า
ก่อน ออกก่อน ตามล็อต
นัน� ๆ
ถูกต ้อง
นําใบเบิกมาตัดยอดตาม
ทะเบียนคุมวัสดุ

ตรวจนับเช็ควัสดุ
คงเหลือประจําเดือน

เก็บรวบรวมเอกสาร
การเบิก จ่ายไว ้
ตรวจสอบ

สิน� สุด 2

ตรวจสอบ
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน 1 หนวยงาน
5.1 งานพัสดุมหาวิทยาลัย
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 40 นาที/ 6 ชั่วโมง/ ................. วัน
6.1 จัดเก็บวัสดุแยกตามประเภท
6.2 บุคลากรแจงความประสงคตองการใชวัสดุ
6.3 กรอกแบบฟอรมขอเบิกวัสดุ/ลงนาม
6.4 เบิกวัสดุโดยใชวิธี FIFO
6.5 ตัดจายตามทะเบียนคุมวัสดุ
6.6 เช็คยอดวัสดุคงเหลือประจําเดือน/ลงนาม
6.7 รวบรวมเอกสารเบิก/ตัดจาย เขาแฟมไวตรวจสอบ
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ
7.1 ใบเบิกแบบวัสดุครุภัณฑ

ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..
(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่
ผูจัดทํา

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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8.3 การออกเลขครุภัณฑ

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ …………………จารึก………………….........

นามสกุล ..................รูปบุญ..................................

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน พัสดุ........................................................................... กิจกรรมหลัก การออกเลขครุภัณฑ…………………………………………………………………….
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ............ปรเมษฐ.................... นามสกุล ……………………แสงออน…………………………….….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ

ตําแหนง ………………………………รองคณบดีฝายบริหาร…………………………………………

1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การออกเลขครุภัณฑ
- หนวยนับ : รายการ
- สถิติยอนหลัง 1 ป

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 บันทึกเขาระบบ ERP (รับเขาคลังครุภัณฑ)
2.1.2 บันทึกรับทรัพยสิน (อางเอกสารจากระบบ
จัดซื้อจัดจาง)

บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม
รับเขาคลังครุภณ
ั ฑ
บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม
บันทึกรับทรัพยสิน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
248
ระบบ ERP หนาคลัง
ครุภัณฑ
152
เลขรับทรัพยสินใน
ระบบ ERP
245

2.1.4 รวบรวมใบเบิกครุภัณฑ

บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม
ลงทะเบียนทรัพยสิน ไดหมายเลขครุภัณฑ
เก็บรวบรวมใบเบิกครุภัณฑเขาแฟม

2.1.5 ทําทะเบียนคุมครุภัณฑ

ทําทะเบียนคุมครุภัณฑแยกตามหนวยงาน

2.1.3 ลงทะเบียนทรัพยสิน

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ระยะเวลาที่ใช
นาที ชั่วโมง วัน
5
10
5

155

เลขครุภัณฑในระบบ
ERP
ใบเบิกครุภัณฑ

250

ทะเบียนคุมครุภัณฑ

5

1
25
0

1
3

35

สัดสวน
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ลงนาม..นายจารึก

รูปบุญ..

(ตําแหนง งานพัสดุและอาคารสถานที)่
ผูจัดทํา

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การออกเลขครุภัณฑ/ควบคุมครุภัณฑ
ชื่อ

นายจารึก

นามสกุล รูปบุญ

งาน

งานพัสดุ

กิจกรรมหลัก การออกเลขครุภัณฑ/ควบคุมครุภัณฑ

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย

ชื่อ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน

รหัสเอกสาร CIM - FP - 02 - 03
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหทราบวามีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน ครุภัณฑครบถวนเปนปจจุบัน
1.2 เพื่อใหทราบวารายการที่จัดซื้อครุภัณฑระหวางป มีการบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมทรัพยสินและมีการเขียน
เลขที่ตัวครุภัณฑครบถวนทุกรายการ
1.3เพื่อใหผูปฏิบัติงานควบคุมครุภัณฑใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน
1.4 เพื่อใหทราบวาครุภัณฑมีตัวตนอยูจริงและตรงกับทะเบียนคุมทรัพยสินหรือไมมสี ภาพเปนอยางไร
2. ขอบเขตงาน
การควบคุมครุภัณฑจะกลาวถึงการควบคุมภัณฑและแนวทางในการตรวจสอบการควบคุมครุภัณฑ ซึ่งเปนหนึ่งในวงจรการ
บริหารงานพัสดุตอเนื่องจากการดําเนินงานดานคลังพัสดุที่ไดมีการเก็บรักษาครุภัณฑตรงกับทะเบียนใหกับผูใชงานตอไป
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 บันทึกเขาระบบ ERP (รับเขาคลังครุภัณฑ)
3.2 บันทึกรับทรัพยสิน ERP (อางเอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจาง)
3.3 ลงทะเบียนทรัพยสิน
3.4 รวบรวมใบเบิกครุภัณฑ
3.5 ทําทะเบียนคุมครุภัณฑ
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4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
เจ้าหน้าที�

จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ

บุคลากร/อาจารย์ของคณะ

เริม� ต ้น 3

บันทึกข ้อมูลเข ้าระบบ
ERP ในหน ้าโปรแกรม
รับเข ้าคลังครุภัณฑ์

บันทึกข ้อมุลใน
ระบบ ERPบันทึกรับ
ทรัพย์สนิ
ถูกต ้อง
บันทึกข ้อมูลในระบบ ERP
ลงทะเบียนทรัพย์สนิ ได ้
หมายเลขครุภัณฑ์

เก็บรวบรวมใบเบิก
ครุภัณฑ์เข ้าแฟ้ ม

ทําทะเบียนคุมครุภัณฑ์
แยกตามหน่วยงาน
สาขาวิชา

สิน� สุด 3

เขียนหมายเลขทีต� ัว
ครุภัณฑ์
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5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน - หนวยงาน
5.1 ไมมี
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 25 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน
6.1 บันทึกเขาระบบ ERP (รับเขาคลังครุภัณฑ)
6.2 บันทึกรับทรัพยสิน ERP (อางเอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจาง)
6.3 ลงทะเบียนทรัพยสิน
6.4 รวบรวมใบเบิกครุภัณฑ
6.5 ทําทะเบียนคุมครุภัณฑ
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 2 ฉบับ
7.1 ใบเบิกวัสดุ/ครุภัณฑ
7.2 แบบบันทึกควบคุมเลขครุภัณฑ
ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..
(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่
ผูจัดทํา

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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8.4 การจําหนายพัสดุ

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ ………………………จารึก…………………….........

นามสกุล ...........................รูปบุญ.............................

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน พัสดุ........................................................................... กิจกรรมหลัก การจําหนายพัสดุ………………………………………………………………..……….
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ..............ปรเมษฐ................ นามสกุล ………………แสงออน…………………………….….

ตําแหนง ……………………รองคณบดีฝายบริหาร……………………………………………

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การจําหนายพัสดุ
- หนวยนับ : ครัง้
- 1 ครั้ง/ปงบประมาณ

กิจกรรมรอง
2.1.1 สํารวจครุภัณฑประจําป
2.1.2 รายงานวัสดุประจําปตอหัวหนาสวนราชการ
2.1.3 บันทึกขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับ-จายพัสดุ

รายละเอียดกิจกรรม
สํารวจครุภัณฑประจําป รายงานหัวหนา
สวน
สํารวจวัสดุประจําป รายงานหัวหนาสวน
ทําบันทึกขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับ-จายพัสดุ

บันทึกขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
2.1.4 บันทึกขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจําหนาย
จําหนายพัสดุ
พัสดุ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
4
บันทึกรายงานสํารวจ
1
ครุภัณฑ
2
บันทึกรายงานวัสดุ
15
2
บันทึกขออนุมัติแตงตั้ง 15
คณะกรรมการตรวจ
รับ-จายพัสดุ
2
บันทึกแตงตั้ง
15
คณะกรรมการ
จําหนายพัสดุ

สัดสวน
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2.1.5 บันทึกรายงานการจําหนายตอหัวหนาสวน
บันทึกรายงานการจําหนายตอหัวหนาสวน
ราชการ
ราชการ
2.1.6 รวบรวมตนเรื่องการจําหนายพัสดุทั้งหมดเขา รวบรวมตนเรื่องการจําหนายพัสดุทั้งหมด
แฟม
เขาแฟม
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ลงนาม..นายจารึก

รูปบุญ..

(ตําแหนง งานพัสดุและอาคารสถานที)่
ผูจัดทํา

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..

2
2

บันทึกรายงานการ
จําหนาย
แฟมตนเรื่องการ
จําหนายพัสดุทั้งหมด

15
15
15
5

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ

1
2

1
14
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจําหนายพัสดุ
ชื่อ

นายจารึก

นามสกุล รูปบุญ

งาน

งานพัสดุ

กิจกรรมหลัก การจําหนายพัสดุ

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย

รหัสเอกสาร CIM - FP - 02 - 04

ชื่อ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหทราบวามีการจําหนายพัสดุที่เปนปจจุบัน ที่ไมสามารถใชงานได
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน
2. ขอบเขตงาน
การจําหนายพัสดุจะกลาวถึงการจําหนายพัสดุและแนวทางในการตรวจสอบการควบคุมครุภัณฑที่ไมสามารถนํามาใชงานไดไม
คุมกับการซอมแซม ซึ่งเปนหนึ่งในวงจรการบริหารงานพัสดุตอเนื่องจากการดําเนินงานดานคลังพัสดุที่ไดมีการเก็บรักษาครุภัณฑ
ตรงกับทะเบียนใหกับผูใชงานตอไป
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สํารวจครุภัณฑประจําป
3.2 รายงานวัสดุประจําปตอหัวหนาสวนราชการ
3.3 บันทึกขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายพัสดุ
3.4 บันทึกขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุ
3.5 บันทึกรายงานการจําหนายตอหัวหนาสวนราชการ
3.6 รวบรวมตนเรื่องการจําหนายพัสดุทั้งหมดเขาแฟม
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4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
เจ้าหน้าที�

จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าสํานักงาน

อธิการบดี

เริม� ต ้น 4
สาํ รวจครุภัณฑ์ประจําปี
รายงานหัวหน ้าส่วน
ราชการ

ลงนามอนุมัต ิ

สํารวจวัสดุประจําปี
รายงานหัวหน ้าส่วน
ราชการ

ลงนามอนุมัต ิ

ทําการแก ้ไข

ทําบันทึกขออนุมัต ิ
แต่งตัง� คณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับ-จ่าย
พั สดุ

ลงนามอนุมัต ิ

ทําบันทึกขออนุมัต ิ
แต่งตัง� คณะกรรมการ
จําหน่ายพั สดุ

ทําบันทึกรายงานการ
จําหน่ายต่อหัวหน ้า
ส่วนราชการ

ลงนามอนุมัต ิ

ไม่ถูกต ้อง

ถูกต ้อง
รวบรวมต ้นเรือ� งการ
จําหน่ายพั สดุทงั � หมด
เข ้าแฟ้ ม

สนิ� สุด4

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน 3 หนวยงาน

ลงนามอนุมัต ิ
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5.1 รานคา
5.2 งานพัสดุมหาวิทยาลัย
5.3 งานการเงินมหาวิทยาลัย
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 15 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 1 วัน
6.1 สํารวจครุภัณฑประจําป
6.2 รายงานวัสดุประจําปตอหัวหนาสวนราชการ
6.3 บันทึกขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายพัสดุ
6.4 บันทึกขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุ
6.5 บันทึกรายงานการจําหนายตอหัวหนาสวนราชการ
6.6 รวบรวมตนเรื่องการจําหนายพัสดุทั้งหมดเขาแฟม
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 4 ฉบับ
7.1 บันทึกขอความรายงานพัสดุประจําป
7.2 คําสั่งแตงตั้งคณกรรมการ
7.3 บันทึกขอความรายงานการกําหนดราคา
7.4 บันทึกการรายงานการขายทอดตลาด
ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..

(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่
ผูจัดทํา

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมั
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8.5 การจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือประจําป

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ ………………นายจารึก………………….........

นามสกุล ...........................รูปบุญ..............................

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน พัสดุ........................................................................... กิจกรรมหลัก การจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือประจําป......................................……….
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ...........ปรเมษฐ................ นามสกุล …………………แสงออน…………………….….

ตําแหนง …………………รองคณบดีฝายบริหาร.…………………………………………………

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1 การจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือ 2.1.1 ตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําปปจจุบัน
ตรวจนับวัสดุคงเหลือประจําปปจจุบัน
1
บัญชีวัสดุและทะเบียน
1
ประจําป
ตรวจนั บ ครุ ภั ณ ฑ ที่ ใ ช อ ยู จ ริ ง ตรงตาม
ครุภัณฑที่ถูกตอง
- หนวยนับ : ครัง้
ทะเบียนคุมครุภัณฑ
- 1 ครั้ง/ปงบประมาณ
2.1.2 รายงานผลการตรวจนับตอหัวหนาสวน
รายงานผลการตรวจนั บ ต อ หั ว หน า ส ว น
1
บันทึกรายงานผลการ 15
ราชการ
ตรวจนับ รายงานพัสดุ
ราชการ
คงเหลือประจําป
รวม
15
1
รวมระยะเวลาทั้งหมด
15
2
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

ลงนาม..นายจารึก

รูปบุญ..

รายละเอียดกิจกรรม

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....

สัดสวน
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(ตําแหนง งานพัสดุและอาคารสถานที)่
ผูจัดทํา

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือประจําป
ชื่อ

นายจารึก

นามสกุล รูปบุญ

งาน

งานพัสดุ

กิจกรรมหลัก การจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือประจําป

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย

ชื่อ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน

รหัสเอกสาร CIM - FP - 02 - 05
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําป
1.2 เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติและกระบวนการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําป
1.3 เพื่อใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขตงาน
เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมปกอนจนถึงวันที่ 30 กันยายน ปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่
คงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําปปจจุบัน
3.2 รายงานผลการตรวจนับตอหัวหนาสวนราชการ
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าสํานักงาน

เริม� ต ้น 5

ตรวจนับวัสดุคงเหลือ
ประจําปี ปัจจุบันตรวจนับ
้ ่ จริงตรง
ครุภัณฑ์ทใี� ชอยู
ตามทะเบียนคุมครุภัณฑ์

ไม่ถูกต ้อง

ทําการแก ้ไข

ไม่อนุมัติ

ถูกต ้อง
รายงานผลการตรวจนับ
ต่อหัวหน ้าส่วนราชการ

ลงนามอนุมัติ

อนุมัติ
สนิ� สุด5

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน 2 หนวยงาน
5.1 งานพัสดุมหาวิทยาลัย
5.2 งานการเงินมหาวิทยาลัย
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 15 นาที/ ................ ชั่วโมง/ 1 วัน
6.1 ตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําปปจจุบัน
6.2 รายงานผลการตรวจนับตอหัวหนาสวนราชการ
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ
7.1 บันทึกขอความรายงานพัสดุประจําป 1 ฉบับ

ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..

(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่
ผูจัดทํา

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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8.6 การขึ้นทะเบียนผูขาย

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ ………………………นายจารึก…………………………….........

นามสกุล .....................รูปบุญ......................................

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน พัสดุ........................................................................... กิจกรรมหลัก การขึ้นทะเบียนผูขาย..................................................................……….
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ............ปรเมษฐ....................... นามสกุล …………………แสงออน…………………….….

ตําแหนง ………………รองคณบดีฝายบริหาร…………..…………………………………………………

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การขึ้นทะเบียนผูขาย
- หนวยนับ : ครัง้
- สถิติยอนหลัง 1 ป

กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม 105 ผูขายรายใหมในระบบ 15
ทะเบียนเจาหนี้ (จะไดผูขายรายใหม)
ERP
รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 บันทึกทะเบียนเจาหนี้ในระบบ ERP (ผูขาย
รายใหม)

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ลงนาม..นายจารึก

รูปบุญ..

(ตําแหนง งานพัสดุและอาคารสถานที)่

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

15
15

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

4

4

สัดสวน
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ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การขึ้นทะเบียนผูขาย
ชื่อ

นายจารึก

นามสกุล รูปบุญ

งาน

งานพัสดุ

กิจกรรมหลัก การขึ้นทะเบียนผูขาย

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย

ชื่อ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน

รหัสเอกสาร CIM - FP - 02 - 06
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหทราบวามีผูขายรายใหม
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน
2. ขอบเขตงาน
มีผูขายรายใหมในระบบ ERP
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 บันทึกทะเบียนเจาหนี้ในระบบ ERP (ผูขายรายใหม)
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ
เริม
� ต ้น 6

บันทึกข ้อมูลเข ้าระบบ
ERP ในหน ้าโปรแกรม
ทะเบียนเจ ้าหนี�

จะได ้ผู ้ขายรายใหม่ใน
ระบบ ERP

� สุด 6
สิน

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน 1 หนวยงาน
5.1 บริษัท/หจก./รานคา
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 15 นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน
6.1 บันทึกทะเบียนเจาหนี้ในระบบ ERP (ผูขายรายใหม)
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ
7.1 เอกสารขอมูลบริษัท/หจก./รานคา
ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..

(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่
ผูจัดทํา

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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8.7 การจัดทําแผนจัดซื้อครุภัณฑประจําป

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ ……………………นายจารึก………………………….........

นามสกุล ....................รูปบุญ.................................

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน พัสดุ........................................................................... กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนจัดซื้อครุภัณฑประจําป.........................................……….
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ .........ปรเมษฐ....................... นามสกุล …………………แสงออน…………………………….….

ตําแหนง ……………รองคณบดีฝายบริหาร………..…………………………………………………

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การจัดทําแผนจัดซื้อครุภัณฑ
ประจําป
- หนวยนับ : ครัง้
- 1 ครั้ง / ปงบประมาณ

กิจกรรมรอง
2.1.1 สํารวจความตองการจัดซื้อครุภัณฑกอน

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
9
บันทึกผลการประชุม

ปงบประมาณ

สาขาวิชา / ฝายงาน ประชุมเพื่อสํารวจ
ความตองการที่จะจัดซื้อครุภัณฑ

2.1.2 แจงความประสงคที่จะซื้อครุภัณฑ

แจงความประสงคที่จะขอซื้อครุภัณฑ

9

2.1.3 จัดทําคําขอเพื่อกําหนดงบประมาณประจําป

จัดทําคําขอเพื่อกําหนดงบประมาณประจําป
ในหมวดรายจายครุภัณฑ (อางอิงจากราคา
มาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ)

1

ติดตามประสานกับฝายแผนเพื่อดําเนินงาน
ตามแผนที่ตั้งไวในปงบประมาณนัน้

1

ในหมวดรายจายครุภัณฑ (อางอิงจากราคา
มาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ)
2.1.4 ประสานกับฝายแผนเพื่อดําเนินงานตามแผน
ที่ตั้งไว

ระยะเวลาที่ใช
นาที ชั่วโมง วัน
1

บันทึกใบแจงความ
ประสงค
แบบฟอรมคําขอเพื่อ
กําหนดงบประมาณ
ครุภัณฑ

20

แผนการจัดซื้อ
ครุภัณฑประจําป

15

20

สัดสวน
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รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ลงนาม..นายจารึก

รูปบุญ..

(ตําแหนง งานพัสดุและอาคารสถานที)่
ผูจัดทํา

55
35

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ

3

1
9
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนจัดซื้อครุภัณฑประจําป
ชื่อ

นายจารึก

นามสกุล รูปบุญ

งาน

งานพัสดุ

กิจกรรมหลัก การจัดทําแผนจัดซื้อครุภัณฑประจําป

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย

ชื่อ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน

รหัสเอกสาร CIM - FP - 02 - 07
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใชสําหรับการติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อครุภัณฑตรงตามแผนประจําปที่ตั้งไวและการใชจายงบประมาณ
ตลอด
ปงบประมาณ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน
2. ขอบเขตงาน
แผนจัดซื้อครุภัณฑประจําปนั้นๆ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สํารวจความตองการจัดซื้อครุภัณฑกอนปงบประมาณ
3.2 แจงความประสงคที่จะซื้อครุภัณฑ
3.3 จัดทําคําขอเพื่อกําหนดงบประมาณประจําปในหมวดรายจายครุภัณฑ (อางอิงจากราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก
งบประมาณ)
3.4 ประสานกับฝายแผนเพื่อดําเนินงานตามแผนที่ตั้งไว
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
บุคลากร/อาจารย์

จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าสํานักงาน

เริม� ต ้น 7

สาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ประชุมเพื�อสํารวจความ
ต ้องการทีจ� ะซือ� ครุภัณฑ์

บันทึกแจ ้งความ
ประสงค์ทจี� ะขอซือ�

จัดทําคําขอเพื�อ
กําหนดงบประมาณ
ประจําปี ในหมวด
รายจ่ายครุภัณฑ์ ตาม

ติดตามประสานกับฝ่าย
แผนเพื�อดําเนินงานตาม
แผนทีต� ัง� ไว ้ใน
ปี งบประมาณนัน� ๆ

สิน� สุด 7

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน - หนวยงาน
5.1 ไมมี
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 55 นาที/ ................ ชั่วโมง/ 1 วัน
6.1 สํารวจความตองการจัดซื้อครุภัณฑกอนปงบประมาณ
6.2 แจงความประสงคที่จะซื้อครุภัณฑ
6.3 จัดทําคําขอเพื่อกําหนดงบประมาณประจําปในหมวดรายจายครุภัณฑ (อางอิงจากราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก
งบประมาณ)
6.4 ประสานกับฝายแผนเพื่อดําเนินงานตามแผนที่ตั้งไว
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ
7.1 แบบฟอรมความตองการวัสดุ/ครุภัณฑ
7.2 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ
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ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..

(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่
ผูจัดทํา

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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8.8 การจัดทําทะเบียนประวัติครุภัณฑ

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ ………………………นายจารึก……………………….........

นามสกุล ..............รูปบุญ...........................

รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน พัสดุ........................................................................... กิจกรรมหลัก การจัดทําทะเบียนประวัติครุภัณฑ...............................................……….
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ..........ปรเมษฐ....................... นามสกุล ……………แสงออน………………….….

ตําแหนง ……………รองคณบดีฝายบริหาร…..…………………………………………………

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1 การจัดทําทะเบียนประวัติการ 2.1.1 รวบรวมบันทึกการขออนุญาตซอม / ซอมครั้ง
ซอมครุภัณฑ
ที่
- หนวยนับ : รายการ
2.1.2 แจงผูประกอบการจัดทําใบเสนอราคา
- สถิติยอนหลัง 1 ป
2.1.3 กรอกรายงานขอซื้อ / ขอจาง

รายละเอียดกิจกรรม
เก็บรวบรวมบันทึกการขออนุญาตซอม
รายละเอียดการซอม
ประสานงานผู ป ระกอบการเพื่ อ จะขอใบ
เสนอราคา
บันทึกแบบฟอรมรายงานขอซื้อ/ขอจาง

2.1.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERP (PR) ใบขอ บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม
อนุญาตซื้อ / จาง /ลงนาม ระบุซอมครั้งที่
ใบขออนุญาตซื้อ/จาง PR
2.1.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจางกรณี วงเงินเกิน
พิ ม พ ใ บสั่ ง ซื้ อ /สั่ ง จ า ง ตามรู ป แบบของ
กรมบัญชีกลาง กรณีเกิน 10,000.-

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
25
บันทึกการแจงซอม

ระยะเวลาที่ใช
นาที ชั่วโมง วัน
15

25

ใบเสนอราคา

25

แบบฟอรมรายงานขอ 15
ซื้อ/ขอจาง
ใบขออนุญาตซื้อ/จาง 15
PR ในระบบERP
หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจาง 10

25
15

10

สัดสวน
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10,000.- บาท /ลงนาม
2.1.6 ผูประกอบการสงของ ดําเนินการซอมเสร็จ

ประสานงานผูประกอบการสงของ

25

ใบสงของ / ใบแจงหนี้ 10

บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม
ใบตรวจรับ RE

25

ใบตรวจรับ RE ใน
ระบบERP

10

25

ใบเบิกจาย US ใน
ระบบERP

10

นาม

บันทึกขอมูลเขาระบบERPในหนาโปรแกรม
ใบเบิกจาย US

2.1.9 ตรวจสอบความถูกตองของฎีกา

ตรวจสอบความถูกตองของฎีกาทุกใบอีกครั้ง

25

10

2.1.10 บันทึกในเอกสารสงเบิกจายการเงิน

บันทึกในเอกสารสงเบิกจายการเงิน

25

ความถูกตองของฎีกา
ตอ 1 เรื่อง
เอกสารการสงเบิก
การเงินฎีกาที่ถูกตอง
แฟมประวัติการซอม
ครุภัณฑแตละ
หนวยงาน

เรียบรอยแลว
2.1.7 บันทึกเขาระบบ ERP (RE) ใบตรวจรับ/
กรรมการตรวจรับลงนาม
2.1.8 บันทึกเขาระบบ ERP (US) ใบเบิกจาย / ลง

2.1.11แยกเอกสารการซอมที่เบิกจายเรียบรอย
เมื่อเบิกจายเสร็จเรียบรอยแลวถายสําเนา
แลวแตละหนวยงาน/สาขาเขาแฟมตามประวัติการ
การซอมแยกเขาแฟมแตละหนวยงาน
ซอม
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ลงนาม..นายจารึก

รูปบุญ..

(ตําแหนง งานพัสดุและอาคารสถานที)่
ผูจัดทํา

25

10
20

15
5

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ

2
2

8
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คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทําทะเบียนประวัติครุภัณฑ
ชื่อ

นายจารึก

นามสกุล รูปบุญ

งาน

งานพัสดุ

กิจกรรมหลัก การจัดทําทะเบียนประวัติครุภัณฑ

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย

ชื่อ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน

รหัสเอกสาร CIM - FP - 02 - 08
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหทราบวามีการจัดทําทะเบียนประวัติครุภัณฑครบถวนเปนปจจุบัน และมีการตรวจสอบพัสดุประจําป ณ วันสิ้น
ป หากมีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพฯ มีการซอมแซมหรือไม
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน
2. ขอบเขตงาน
การจัดทําทะเบียนประวัติครุภัณฑจะกลาวถึงการจัดทําทะเบียนประวัติครุภัณฑและแนวทางในการตรวจสอบการควบคุม
ครุภัณฑที่ไมสามารถนํามาใชงานไดไมคุมกับการซอมแซม ซึ่งเปนหนึ่งในวงจรการบริหารงานพัสดุตอเนื่องจากการดําเนินงาน
ดานครุภัณฑ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวบรวมบันทึกการขออนุญาตซอม / ซอมครั้งที่
3.2 แจงผูประกอบการจัดทําใบเสนอราคา
3.3 กรอกรายงานขอซื้อ / ขอจาง
3.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERP ในหนาโปรแกรมใบขออนุญาตซื้อ/จาง/ลงนาม (PR) ระบุซอมครั้งที่
3.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจางกรณี วงเงินเกิน 10,000.-บาท /ลงนาม
3.6 ประสานผูประกอบการสงของ ดําเนินการซอมเสร็จเรียบรอยแลว
3.7 บันทึกเขาระบบERP ในหนาโปรแกรมใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม (RE)
3.8 บันทึกเขาระบบERP ในหนาโปรแกรมใบเบิกจาย/ลงนาม (US)
3.9 ตรวจสอบความถูกตองของฎีกา
3.10 บันทึกเลข(US)สงเบิกจายการเงินมหาวิทยาลัยฯ
3.11แยกเอกสารการซอมที่เบิกจายเรียบรอยแลวแตละหนวยงาน / สาขา เขาแฟมตามประวัติการซอม
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4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
เจ้าหน้าที� / อาจารย์

จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ

ผู้ประกอบการ

คณะกรรมการตรวจรับ

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าสํานักงาน

กองคลัง

เริม� ต ้น 8

เก็บรวบรวมบันทึกการ
ขออนุญาตซ่อม
รายละเอียดการซ่อม/
ซ่อมครัง� ที�
จัดทําใบเสนอราคา

ประสานงาน
ผู ้ประกอบการเพื�อขอใบ
เสนอราคา

กรอกรายงานขอซือ� /ขอ
จ ้าง

บันทึกข ้อมูลใบขอ
อนุญาตซือ� / จ ้าง PR ใน
ระบบ ERP

ไม่ถูกต ้อง
พิมพ์ใบสั�งซือ� /สั�งจ ้าง
ตามรูปแบบของ
กรมบัญชีกลาง

ประสานงาน
ผู ้ประกอบการส่งของ

ทําการประมวลผลใน
ระบบ ERP
จัดทําใบส่งของ
ใบกํากับภาษี/ใบแจ ้งหนี�
ใบเสร็จรับเงิน

บันทึกข ้อมูลเข ้าระบบ
ERP ในหน ้าโปรแกรมใบ
ตรวจรับ (RE)

บันทึกข ้อมูลเข ้าระบบ
ERP ในหน ้าโปรแกรมใบ
เบิกจ่าย (US)

ตรวจสอบ

ไม่ถูกต ้อง

ถูกต ้อง
พิมพ์เอกสารส่งเบิกจ่าย
การเงินมหาวิทยาลัย

เมือ� เบิกจ่ายเสร็จ
เรียบร ้อยแล ้วถ่ายสําเนา
การซ่อมแยกเข ้าแฟ้ มแต่
ละหน่วยงาน

� สุด 8
สิน

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน 1 หนวยงาน
5.1 งานพัสดุมหาวิทยาลัย

ลงนาม
ตรวจรับ

ตรวจสอบ
ลงนาม
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6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 15 นาที/ 2 ชั่วโมง/ ................. วัน
6.1 รวบรวมบันทึกการขออนุญาตซอม / ซอมครั้งที่
6.2 แจงผูประกอบการจัดทําใบเสนอราคา
6.3 กรอกรายงานขอซื้อ / ขอจาง
6.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERP ในหนาโปรแกรมใบขออนุญาตซื้อ/จาง/ลงนาม (PR) ระบุซอมครั้งที่
6.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจางกรณี วงเงินเกิน 10,000.-บาท /ลงนาม
6.6 ประสานผูประกอบการสงของ ดําเนินการซอมเสร็จเรียบรอยแลว
6.7 บันทึกเขาระบบERP ในหนาโปรแกรมใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม (RE)
6.8 บันทึกเขาระบบERP ในหนาโปรแกรมใบเบิกจาย/ลงนาม (US)
6.9 ตรวจสอบความถูกตองของฎีกา
6.10 บันทึกเลข(US)สงเบิกจายการเงินมหาวิทยาลัยฯ
6.11แยกเอกสารการซอมที่เบิกจายเรียบรอยแลวแตละหนวยงาน / สาขา เขาแฟมตามประวัติการซอม
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ
7.1 รายการทะเบียนคุม

ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..

(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่
ผูจัดทํา

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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8.9 การตรวจสอบสัญญาเชารถ/สัญญาจาง

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ ……………นายจารึก………………......... นามสกุล .....................รูปบุญ............................. รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน พัสดุ........................................................................... กิจกรรมหลัก การตรวจสอบสัญญาเชารถ/สัญญาจาง.......................................……….
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ............นายปรเมษฐ............. นามสกุล ………………แสงออน……………………….…. ตําแหนง …………………รองคณบดีฝายบริหาร………………………………………………
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1 การตรวจสอบสัญญาเชารถ/ 2.1.1 รับสัญญาเชารถจากผูจัดทําโครงการ
สัญญาจาง
2.1.2 ตรวจสอบความถูกตองของสัญญา
- หนวยนับ : สัญญา
- สถิติยอนหลัง 1 ป
2.1.3 ลงนามพรอมเสนอผูบ ริหารลงนาม
2.1.4 นําคืนเจาของโครงการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
รับสัญญาเชารถจากผูจัดทําโครงการ
19
สัญญาเชารถ
ตรวจสอบความถูกตองของสัญญา เอกสาร 19
ความถูกตองของ
ประกอบสัญญา
สัญญา
ลงนามผูตรวจพรอมเสนอผูบริหารลงนาม
19

ระยะเวลาที่ใช
นาที ชั่วโมง วัน
5
10

เมื่ออนุมัติแลวสงคืนเจาของโครงการ

10

รายละเอียดกิจกรรม

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

19

สัญญาเชารถที่ถูกตอง
ของโครงการนั้นๆ

2

27
9

1

1

สัดสวน
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ลงนาม..นายจารึก

รูปบุญ..

(ตําแหนง งานพัสดุและอาคารสถานที)่
ผูจัดทํา

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ

404

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบสัญญาเชารถ/สัญญาจาง
ชื่อ

นายจารึก

นามสกุล รูปบุญ

งาน

งานพัสดุ

กิจกรรมหลัก การตรวจสอบสัญญาเชารถ/สัญญาจาง

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย

ชื่อ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน

รหัสเอกสาร CIM - FP - 02 - 09
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อความถูกตองของสัญญา เอกสารประกอบครบถวนตามสัญญา
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน
2. ขอบเขตงาน
2.1 สัญญาเชารถ/สัญญาจาง ที่ถูกตอง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับสัญญาเชารถ/สัญญาจาง จากผูจัดทําโครงการ
3.2 ตรวจสอบความถูกตองของสัญญา
3.3 ลงนามพรอมเสนอผูบริหารลงนาม
3.4 นําคืนเจาของโครงการ
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

405
รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
บุคลากร/อาจารย์

คณบดี

จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ

กองคลัง

เริม
� ต ้น 9

รับสัญญาเช่ารถจาก
ผู ้จัดทําโครงการ

ตรวจสอบความถูกต ้อง
ของสัญญา เอกสาร
ประกอบสัญญา
ไม่ถูกต ้อง
ลงนาม

ลงนามผู ้ตรวจ
เสนอผู ้บริหาร
ลงนาม

ถูกต ้อง

ออกเลขสัญญา นําคืน
เจ ้าของโครงการ

� สุด 9
สิน

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน 1 หนวยงาน
5.1 บริษัทผูใ หเชารถ
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 27 นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน
6.1 รับสัญญาเชารถ/สัญญาจาง จากผูจัดทําโครงการ
6.2 ตรวจสอบความถูกตองของสัญญา
6.3 ลงนามพรอมเสนอผูบริหารลงนาม
6.4 นําคืนเจาของโครงการ
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ
7.1 สัญญาเชารถ
ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..

(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่
ผูจัดทํา

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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8.10 การแจงซอมขอมูลออนไลน

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งานอาคารและสถานที่
ชื่อ ……………………นาจารึก………………….........

นามสกุล ........................รูปบุญ............................ รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _

ฝาย บริหารงานทั่วไป............................................................ งาน งานอาคาร/ ยานพาหนะ............................................ กิจกรรมหลัก การแจงซอมขอมูลออนไลน…………………….…………………..
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ...............ปรเมษฐ................ นามสกุล ………………แสงออน….……………. ตําแหนง ……………………รองคณบดีฝายบริหาร..……………………………….
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การแจงซอมขอมูลออนไลน
- หนวยนับ : ครัง้
- สถิติ ยอนหลัง 6 เดือน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.1 กรอกแบบฟอรมการแจงซอม
- กรอกแบบฟอรมการแจงซอม
23
ขอมูลการแจงซอม 2
2.1.2 เขาเว็ปไซตแจงซอมออนไลน
20
2
2.2.3 แจงปญหาในระบบ
20
3
2.2.4 ติดตามงานในระบบ
23
2
2.2.5 จัดเก็บเอกสารเขาแฟม
- จั ด เก็ บ เอกสารเข า แฟ ม เพื่ อ เป น ข อ มู ล
23
ขอมูลการแจงซอม 2
และสถิติในการแจงซอม
รวม
11
รวมระยะเวลาทั้งหมด
4
กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

สัดสวน
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ลงนาม..นายจารึก

รูปบุญ..

(ตําแหนง งานพัสดุและอาคารสถานที)่
ผูจัดทํา

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..
(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)
ผูควบคุม

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสงออน....
(ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร)
ผูอนุมัติ
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คูมอื การปฏิบัตงิ าน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การแจงซอมออนไลน
ชื่อ

นายจารึก

นามสกุล รูปบุญ

งาน

งานอาคารสถานที่

กิจกรรมหลัก การแจงซอมออนไลน

ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย

ชื่อ นายปรเมษฐ นามสกุล แสงออน

รหัสเอกสาร CIM - GA - 05 - 01
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรภายใน
1.2 มีอุปกรณพรอมใชงาน
2. ขอบเขตงาน
2.1 การใหบริการบุคลากรในการแจงซอมออนไลนท เพื่อใหมีวัสดุครุภัณฑพรอมใชงานอยูเสมอ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กรอกแบบฟอรมการแจงซอม
3.2 เขาเวปแจงซอมออนไลน
3.3 แจงปญหาในระบบ
3.4 ติดตามงานในระบบ
3.5 จัดเก็บเอกสารเขาแฟม
4. ผังการดําเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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รายละเอียด (งานที�สัมพันธ์)
เจ้าหน้าที�ฝ่ายอาคาร

หัวหน้าสํานักงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณบดี

กองกลาง

เริ� มต้ น

กรอกแบบฟอร์มการแจ ้งซ่อม

เข ้าเว็ปไซต์แจ ้งซ่อมออนไลน์

รั บทราบ
แจ ้งปั ญหาในระบบ

ติดตามงานในระบบ

จัดเก็บเอกสารเข ้าแฟ้ ม

สิ �นสุด

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ มีจํานวน 1 หนวยงาน
5.1 กองกลางมหาวิทยาลัย
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน 11 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
6.1 กรอกแบบฟอรมการแจงซอม
6.2 เขาเวปแจงซอมออนไลน
6.3 แจงปญหาในระบบ
6.4 ติดตามงานในระบบ
6.5 จัดเก็บเอกสารเขาแฟม
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน 1 ฉบับ
7.1 แบบฟอรมการแจงออนไลน
ลงนาม...นายจารึก.......รูปบุญ..
ออน

ลงนาม ...นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน..

(ตําแหนง งานพัสดุและงานอาคารสถานที)่

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

ลงนาม....อาจารยปรเมษฐ แสง
(ตําแหนง รอง

คณบดีฝายบริหาร)
ผูจัดทํา

ผูควบคุม

ผูอนุมัติ
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18

ภาคผนวก
ก. แบบฟอรม

รหั
ส

ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
งาน …………………………………………………………………

หน
วย
งา

19
รหั
ส
ฝา

งา
น
EN

ชื่อ .............................................................................. นามสกุล ...................................................................... รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝาย .............................................................................งาน .............................................................................. สรุปมีกิจกรรมหลัก ............................... กิจกรรม
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ .................................................................. นามสกุล ........................................... ตําแหนง ..............................................................
1. วัตถุประสงค
1.1 ..........................................................................................................................................................................................
1.2 ..........................................................................................................................................................................................
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
รายละเอียดกิจกรรม
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
2.1
2.1.1
2.1.2
รวม
2.2
2.2.1
2.2.2
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
หนวยงาน / ตําแหนงงานที่ติดตอ
เรื่องที่ตองติดตอ
3.1
3.2
4. คุณสมบัติประจําตําแหนงงาน

ระยะเวลาที่ใช
นาที ชั่วโมง วัน

ความถี่

สัดสวน
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4.1 คุณวุฒิการศึกษา
4.2 ประสบการณทํางาน
5. สรุปเวลาที่ใชทั้งหมด จํานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน
ลงนาม .................................................................
ตําแหนง ................................................................
ผูจัดทํา

ลงนาม .................................................................
ตําแหนง .............................................................
ผูควบคุม

ลงนาม ......................................................................
ตําแหนง ...................................................................
ผูอนุมัติ
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แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ .............................................................. นามสกุล ............................................................................................
ฝาย ..................................................... ตําแหนง .............................................................................................
หนวยงาน ........................................................................................................................................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. งาน ................................................................................
1.1 กิจกรรมหลัก ...........................................................................................................................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
1.2 กิจกรรมหลัก ..........................................................................................................................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
2. งาน ................................................................................
2.1 กิจกรรมหลัก ......................................................................................................................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
2.2 กิจกรรมหลัก .........................................................................................................................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
3. งาน ............................................................................
3.1 กิจกรรมหลัก ...........................................................................................................................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
3.2 กิจกรรมหลัก ..........................................................................................................................................
ใชเวลาทั้งหมด (ตอป) จํานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเปนภาระงานทั้งหมด (ตอป) จํานวน .......... นาที/ ......... ชั่วโมง/ .......... วัน
เอกสารที่ตองแนบ : ใบพรรณนาหนาที่งาน Job Description (JD)
ลงนาม .............................................
ตําแหนง ........................................
ผูจัดทํา

ลงนาม ...........................................
ตําแหนง ..........................................
ผูควบคุม

ลงนาม .........................................
ตําแหนง .......................................
ผูอนุมัติ
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แบบฟอรมสรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิม่ ใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562

ลําดับ

หนวยงาน

ตําแหนง

รวม

ระดับ

จํานวน
บุคลากรที่
พึ่งมี

บุคลากรที่มีอยูปจจุบัน
ขาราช
การ

ลูกจาง
ประจํา

พนักงาน
ประจํา

พนักงาน
ราชการ

ตําแหนงเพิ่มใหม
พนักงาน
ชั่วคราว

เพิ่มในป

รวม เพิ่ม ลด
2559

2560

2561

2562
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รหั

กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก.....................................................

ส
หน
วย
งา

รหั
ส
ฝา

งา
น
EN

ชื่อ ............................................................ นามสกุล .................................................... รหัสเอกสาร WI - _ _ - _ _ - _ _
งาน ....................................................................กิจกรรมหลัก ..........................................................................................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ............................................ นามสกุล ....................................... ตําแหนง ....................................
แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช ....................................
1. วัตถุประสงค
1.1 ..................................................................................................................................
1.2 ..................................................................................................................................
2. ขอบเขตงาน
2.1 ..................................................................................................................................
2.2 ..................................................................................................................................
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง/รายละเอียด)
3.1 .........................................................................................................................................................................................
3.2 .........................................................................................................................................................................................
4. ผังกระบวนการ (Flow Chart)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น มีจํานวน ................................ หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ........................................

ลงนาม .................................................. ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
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ตําแหนง .............................................. ตําแหนง ..................................................... ตําแหนง .............................................
ผูจัดทํา
ผูควบคุม
ผูอนุมัติ

รหั

มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) ส

หน

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

วย
งา

รหั
ส
ฝา

งา
น
EN

ชื่อ ............................................................ นามสกุล .................................................... รหัสเอกสาร SOP - _ _ - _ _ - _ _
ฝาย ................................................................................งาน ..........................................................................................................
ผูบังคับบัญชา ระดับฝาย ชื่อ ............................................ นามสกุล ....................................... ตําแหนง ....................................
แกไขครั้งที่ .................................................... วันที่แกไข .................................................. วันประกาศใช ....................................
1. วัตถุประสงค
1.1 ..................................................................................................................................
1.2 ..................................................................................................................................
2. ขอบเขตงาน
2.1 ..................................................................................................................................
2.2 ..................................................................................................................................
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดของงานนั้นๆ
3.1 .........................................................................................................................................................................................
3.2 .........................................................................................................................................................................................
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)

5. การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น มีจํานวน ................................ หนวยงาน
6. ใชเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จํานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน
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7. แบบฟอรมที่ตองใช จํานวน ........................................

ลงนาม .................................................. ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตําแหนง .............................................. ตําแหนง ..................................................... ตําแหนง .............................................
ผูจัดทํา
ผูควบคุม
ผูอนุมัติ

ภาคผนวก
ข. คณะผูจัดทํา
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คณะผูจัดทํา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวสุภาพ
พฤฒิสาริกร
นายตรีวนัส
กอนทองคํา
นายชอม
สุกปลัง่
นายสมคิด
ปดสาคํา
นางสาวรัชนีวรรณ
สุจริต
นางสาวกนกศรี
อูไทย
นายจารึก
รูปบุญ
วาที่ ร.ต.หญิง บุญญาดา พาหาสิงห
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